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HOTĂRÂREA Nr.12 
din 27 februarie 2019    

privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici reactualizaţi  pentru lucrarea 
„Extindere reţea de canalizare în localitatea Lăpuşel, comuna Recea, judeţul 

Maramureş”, obiectiv finanţat prin PNDL 
 

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

27 februarie 2019; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, raportul serviciului de specialitate , 
avizul secretarului şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – pentru activităţi economico-

financiare şi a   Comisiei de specialitate nr. 2 – pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, 
protecţia mediului şi turism; 

Ţinând seama de necesitatea investiţiei privind extinderea retelei de canalizare în 

localitatea Lăpuşel, pe străzi laterale , pentru că pe artera principală din localitate este proiect de 
canalizare aprobat pentru  finanţare şi există reţea de apă curentă în tot satul; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.119/2009 pentru modificarea şi completarea 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiei şi turismului nr.1430/2005, 

d) Hotărârea de Guvern Nr. 907/2016,modificată, privind etapele de elaborare si continutul-cadru 

al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 

fonduri publice 

e) Ordonanţa de Urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea programului naţional de dezvoltare locală; 
f) Ordinul nr.1851/2013, republicat privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în 

aplicarea a prevederilor Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală; 
g)   Legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

 În baza dispoziţiilor art. 36  precum şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, modificată şi completată ulterior; 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,  

ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.  – Se aprobă indicatorii tehnico-economici reactualizaţi  pentru 

Lucrarea „Extindere reţea de canalizare în localitatea Lăpuşel, comuna Recea, judeţul 
Maramureş” conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Instituţiei Prefectului Jud.Maramureş; 
-    Compartimentul financiar-contabil şi urbanism; 
- Primarului şi secretarului comunei Recea. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

        Alexandru-Vasile RUS                                                  SECRETAR 

                                                                                Maria PETRUŞ 

 
 

Recea la 27 februarie 2019 

Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi - 15 

Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 

 



 

 

  

      Anexa nr.1 la Hotărârea nr.12 din 27 februarie 2019 

Consiliul local al comunei       

             RECEA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

 
  

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI  ACTUALIZAŢI 

 

Pe lungimea totală a reţelei de canalizare gravitaţionale avem: 

- teava polipropilena compacta PP DE250 SN10 – 6.035 m 

- 2 staţii de pompare cu tocator 
- camine de canalizare 162 cămine D 800 polipropilena 

 

Pe lungimea totală a reţelei de canalizare sub presiune avem: 
- 3 staţii de pompare 

- Teava De 90 PE100 RC PN6 – L = 4426 m 

 

Racorduri – total 460 buc - racord de la reţea la limita de proprietate.   

 Din care 190 buc pe reţeaua sub presiune si 270 buc pe reţeaua gravitaţională. 

 

 

Valoarea totală a investiţiei :  13.868.155,41  LEI (inclusiv TVA) 

 

- de la bugetul de stat :    12.589.202,50  LEI (inclusiv TVA) 

- de la bugetul local :          1.278.952,91  LEI (inclusiv TVA) 

 

 


