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HOTĂRÂREA Nr.35
din 2 iulie 2020

privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii
„Locuinţă Maxim Protejată Sfânta Maria”

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă extraordinară-de
îndată la data de 2 iulie 2020;

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 realizării investiţiei „Locuință maxim protejată Sfânta Maria ”;
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 temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), art.139 și  art.196 alin.1 lit.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 aprobă indicatorii tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții
„Locuinţă maxim protejată Sfânta Maria” conform anexei 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;

Art.2. - Cheltuielile suplimentare apărute pe parcursul derulării proiectului vor fi
suportate din bugetul local al Comunei Recea.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţiei Prefectului Jud.Maramureş,
Compartimentul financiar-contabil şi urbanism și Primarului şi secretarului comunei Recea.

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
                  Dorin-Cosmin-Dumitru LUCACI                                         Contrasemnează

                                                                                                 Secretar General,
Maria PETRUȘ

Recea la 2 iulie 2020
 Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15
 Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru



Anexa nr.1 la Hotărârea nr.35 din 2 iulie 2020

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
                  Dorin-Cosmin-Dumitru LUCACI                                         Contrasemnează

                                                                                                 Secretar General,
Maria PETRUȘ

Consiliul local al comunei
             RECEA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI

Valoarea totală a investiţiei :  4.783.413  LEI

- Cheltuieli eligibile :         4.783.413 LEI

- Cheltuieli neeligibile :      0 lei


