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 HOTĂRÂREA  Nr.28
din 29 aprilie 2022

privind aprobare Proiect Tehnic pentru investiția ”Împrejmuire curte grădiniță în
localitatea Lăpușel, comuna Recea, județu Maramureș

Consiliul Local al Comunei Recea, județul Maramureș, întrunit în ședința ordinară din data de
29 aprilie 2022;

Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare, raportul compartimentului
urbanism și implementare proiecte, avizul secretarului general , avizul favorabil al comisiei nr.2 –
pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism.

În conformitate cu prevederile:
a). art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2)  din Constituţia României,

republicată;
b). art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c) Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei

tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

d) Prevederile art. 15, lit. b din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continut cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

e) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

f) Legea Nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată și
modificată ;

g)  Legea Nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , modificată;
În  temeiul  prevederilor  art.  129,  alin.  (4),  lit.  a)  şi  ale  art.  139   din  Ordonanța  de  urgență nr.

57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. – Se aprobă – Proiectul tehnic ” ”Împrejmuire curte grădiniță în
localitatea Lăpușel, comuna Recea, județu Maramureș” nr.8/2022 elaborat de , SC
ARHIRAM SRL,  beneficiar Comuna Recea județul Maramureș;

  Art.2. - Prezenta se comunică : Instituției Prefectului Județului Maramureș,
Compartimentului implementare proiecte,  Compartimentului Urbanism, Biroului
Financiar-Contabil  și  Primarul Comunei Recea, Județul Maramureș;

	 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
          Dan-Ioan MĂDĂRAS                     Contrasemnează

                                                                    Secretar General,
                                        Maria PETRUȘ

Recea la 29 aprilie 2022
Consilieri  total  15 ,  Nr.consilieri prezenți  14
Hotărâre adoptată cu: 14 voturi pentru
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