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PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Bugetului- Devizului General, a cererii de finanțare și  asigurarea cofinanțării
pentru„Extindere rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Comuna Recea,

 județul Maramureș”

Consiliul Local al Comunei Recea, jud. Maramureş, întrunit in şedinţa extraordinară la data de
21 aprilie 2022;
         Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare, raportul de
specialitate al compartimentului  de  resort, avizul secretarului general şi avizul favorabil al Comisiilor
de specialitate nr.1 pentru activităţi economico-financiare și 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) art. 7 alin.(2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare, la contracte sau conventii;
d) art. 20 si art. 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) art. 66 si  art.71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor

publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea
unor termene, modificată;

g)  art. 43 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

h) Legea nr. 51/2006, republicată și modificată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice;

i) Art. 1949 – Art. 1954 din Noul Cod Civil al României si Sectiunea 3 – Studiul de fezabilitate
Art. 7 alin. (2) lit. b), alin. (7) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii.

În temeiul prevederilor art. 1, , alin. (2), art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin.
(7), lit. e) e), f) , si alin. (14), art. 139, alin. (3, lit. e), art. 196, alin. (1), lit. a) si ale art. 287, alin. (1) lit.
b) din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57 / 2019, modificată.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. - Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „Extindere
rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Comuna Recea, județul Maramureș”, în
vederea finanțării ei prin Programul național de investiții “Anghel Saligny” – conform Anexei
nr. 1 care face pare integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2.  - Se aprobă cererea de finanțare al investiției „Extindere rețea inteligentă de
distributțe gaze naturale în Comuna Recea, județul Maramureș”conform Anexei nr. 2 care
face pare integrantă din prezenta hotărâre;
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Art.3. - Se aprobă alocarea fondurilor necesare, până la momentul aprobării proiectului
sau orice alte demersuri făcute pentru demararea procedurilor de includere a proiectului în
bugetul UAT, cât și cofinațarea sumelor neeligibile din cadrul proiectului, conform Devizului
general al investiției „Extindere rețea inteligentă de distributie gaze naturale în Comuna
Recea, județul Maramureș”

Art.4. - Primarul comunei Recea, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5   - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş,
Biroul  financiar-contabil, Compartimetului Urbanism și Compartimentului Implementare
Proiecte,  Primarului  şi secretarului general al comunei Recea;

 PRIMAR
         Octavian PAVEL        AVIZAT

                       Secretar general
           Maria PETRUŞ

Recea la 20  aprilie  2022
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