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HOTĂRÂREA Nr.18
din 21 aprilie 2020

Privind completarea Hotărârii nr.45 din 12 iunie 2019 privind aprobarea contractării
şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 1.200.000 lei

Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă extraordinară
– de îndată  la data de  21 aprilie 2020;

Având în vedere prevederilor art.129 alin.1, alin.4 lit.b),din Ordonanța de Urgență
nr.57 din 3 iulie  2019 privind Codul Administrativ , a prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.64/2007 privind  datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.
9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a
împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; ţinând seama de
prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, luând în
considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ţinând seama de
prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,  a
HCL Recea  nr.45 din 12 iunie 2019 și a HCL Recea nr.64 din 8 iulie 2019 prin care s-a
aprobat anexa 1, luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de compartimentului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului;

b) precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.1 constatând
necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes
local/refinanţarea datoriei publice locale, a căror documentaţie tehnico-economică/nota de
fundamentare pentru toate proiectele finanțate din AFIR și PNDL;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 , art.139 și  art.196 alin.1lit.a) din Ordonanța de
Urgență nr.57 din 3 iulie  2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA adoptă prezenta hotărâre

Art.1. - Se completează Hotărârea nr.45 din 12 iunie 2019 privind aprobarea
contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 1.200.000 lei
pentru cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate prin AFIR și PNDL, cuprinse în
anexa nr.1 care va face parte integrantă din  hotărâre;

Art.2. – Se revocă Hotărârea nr. 66 din 6 august 2019;
Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, Instituției Prefectului Judeţului

Maramureş, CEC Bank , Biroului  Financiar-Contabil, Primarului și secretarului
comunei Recea ;
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
           Dorin-Cosmin-Dumitru LUCACI                                                          Contrasemnează

                                                             Secretar General,
Maria PETRUȘ

Recea la 21 aprilie 2020
 Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 14
  Hotărâre adoptată cu: 10 voturi pentru și  4 împotrivă

http://www.primaria-recea/


Anexa nr.1 la Hotărârea nr.18 din 21 aprilie 2020

Investiţiile publice de interes local finanţate din AFIR  pentru care se solicită
aprobarea  contractării şi garantării unei finanţări rambursabile în valoare de
1.200.000 lei sunt următoarele:
1. Asfaltare strazi în localităţile Săsar şi Mocira, comuna Recea, judeţul Maramureş
finanţat prin AFIR pentru care se solicită o finanţare de 360.000 lei;
2.Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Lăpuşel, comuna Recea,
judeţul Maramureş finanţat prin AFIR pentru care se solicită o finanţare de 740.000
lei;
3.Înfiinţare şi dotare grădiniţă în localitatea Săsar, comuna Recea, judeţul Maramureş
finanţat prin AFIR pentru care se solicită o finanţare de 100.000 lei;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
           Dorin-Cosmin-Dumitru LUCACI

                                  Contrasemnează
                                                             Secretar General,

Maria PETRUȘ


