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HOTĂRÂREA Nr.58
din 7 septembrie 2021

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiție ”
Modernizare drumuri de interes local în localitatea Bozânta Mică din comuna
Recea, județul Maramureș”;
Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă de extraordinară la
data de 7 septembrie 2021;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare, raportul
compartimentului de resort , avizul secretarului general 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 faptul că lucrările de modernizare a drumurilor de interes local din
localitatea Bozânta Mică sunt oportune și necesare pentru că modernizarea constă și în amenajarea
șanturilor pentru scurgerea apelor pluviale și amenajarea tubulară a podețelor ;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.839/2009 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, 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
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia modificată și a Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificată și
completată;
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 Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiție ”
Modernizare drumuri de interes local în localitatea Bozânta Mică din comuna Recea,
județul Maramureș” conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică la:Instituţiei Prefectului Jud.Maramureş,
Compartimentelor financiar-contabil , implementare proiecte și urbanism, Primarului şi
secretarului general al comunei Recea.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gavril-Florin GHERASIM
Contrasemnează
Secretar General,
Maria PETRUȘ

Recea la 7 septembrie 2021
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 12
Hotărâre adoptată cu: unanimitate

