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HOTĂRÂREA Nr.15 
din 27 februarie 2019 

privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local 
pentru proiectului „Construire străzi inclusiv retea de apă şi canalizare în satul Săsar,  

comuna Recea, judetul Maramures” 
 

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă de îndată  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; 

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) art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
g)   Legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

Ţinând seama de prevederile: 
- art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
          - notificarea cu numarul 89.737 din 19.07.2017 emisă de Ministerul Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin care se asigura finantarea proiectului 

„Construire străzi inclusiv retea de apă şi canalizare în satul Săsar, comuna Recea, judetul 
Maramures” 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 
publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/ 07.03.2017 privind implementarea proiectului  

„Construire străzi inclusiv retea de apă şi canalizare în satul Săsar, comuna Recea, judetul 
Maramures”  

 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 asigurarea finantarii de la bugetul bugetul local pentru urmatoarele 
categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL: 
 cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - nu este cazul  
 studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, in valoare de 

59.000,00 lei, la care se adauga TVA 11.210,00 lei. Total 70.210,00 lei; 
 studiile de teren, - 7.400,  lei la care se adauga TVA 1.406,00 lei. Total 8.806,00 lei; 
 studiile de specialitate - nu este cazul; 
 expertizele tehnice - nu este cazul;  
 asistenţa tehnică (proiectant si Diriginte de santier) - 64.807,56 lei la care se adauga TVA 

12.313,44 lei. total 77.121,00 lei; 
 consultanţa - 43.205,04 lei la care se adauga TVA 8.208,96 lei. Total 51.414,00 lei; 
 managementul investitiei 5.000,00 lei, la care se adauga TVA 950,00 lei. Total 5.950,00 lei; 
 taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii - 4.201,68 lei la care se adauga TVA 

798,32 lei. Total 5.000,00 lei ; 
 organizarea procedurilor de achiziţii, - nu este cazul; 
 dotari-nu este cazul; 
 active necorporale, - nu este cazul; 
 cheltuieli conexe organizării de şantier, - nu este cazul; 
 comisioane, cote, taxe, costuri credite, -nu este cazul 
 cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar - nu este cazul; 
Total cheltuieli finantate din bugetul local: 218.501,00 lei, inclusiv TVA. 

Art.2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiţiei, potrivit legii. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Maramures şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişarea la sediul şi pe site primăriei. 

 
 
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 

 

  

 

 

 


