
                   ROMÂNIA 

      JUDEŢUL MARAMUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA 
str. Primăriei nr.2, localitatea Recea 
Telefon 0262287202; 0262287240. Fax 0262287555. 

e-mail: office@primaria-recea.ro  site: www.primaria-recea.ro  

 

HOTĂRÂREA Nr.28 
din 15 aprilie 2019 

privind modificarea indicatorilor economici la obiectivul de  investiții denumit 
“ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE TIP AFTER-SCHOOL ÎN 

LOCALITATEA LĂPUȘEL, COMUNA RECEA,  JUDEȚUL MARAMUREȘ" 
 

 Consiliul Local al Comunei RECEA, județul Maramureș, întrunit în ședința ordinară din data 
de 15 aprilie 2019; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare al 
compartimentului de specialitate, avizul secretarului, avizul Comisiei de specialitate nr.1 pentru 
activităţi economico-financiare  și  nr.4 – pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii,  juridică şi 
de disciplină, privind necesitatea  modificării  indicatorilor tehnico – economici la obiectivul  
“ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE TIP AFTER-SCHOOL ÎN 
LOCALITATEA LĂPUȘEL, COMUNA RECEA,  JUDEȚUL MARAMUREȘ"  
 Analizând Instrucțiunea Nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului 
contractului de achiziţie publică/sectorială emisă de  catre MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, 
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE publicată în Monitorul Oficial nr. 32 din 
11 ianuarie 2019 și suportarea cheltuielilor neeligibile în valoare totală de 136.796,85 lei + TVA 
conform Devizului General anexat, care face parte integrală din prezenta hotărâre; 

Având în vedere prevederile: 
a) art. 36 aliniatul 2, litera “b” si aliniatul 4 litera “d”din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare  
b)  Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr.199/1997; 
c) Legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

      În temeiul art. 45, aliniatul 1 si art. 115, aliniatul 1, lit “b”, aliniatul 3, literele “a” si “b”  din 
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, 
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 
 

Art.1. – Consiliul Local al Comunei RECEA  aprobă modificările tehnico-
economice și suportarea cheltuielilor neeligibile în valoare totală de 136.796,85 lei + TVA 
conform Devizului General anexat, care face parte integrală din prezenta hotărâre; 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică:  Instituției Prefectului județului Maramureș, 
Primarul Comunei RECEA; 

 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
         Mircea CÎMPIAN                                                     SECRETAR 
                                                                     Maria PETRUŞ 
 
 
Recea la 15 aprilie 2019  
Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi – 15 
 Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 
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