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HOTĂRÂREA Nr.34
din 13 mai 2022

Privind completarea HCL Recea nr.27 din 29 aprilie 2022 privind depunerea,
aprobarea si implementare a proiectului „Elaborarea în format GIS a  documentelor

de amenajare a teritoriului si planificare urbană: Plan Urbanistic General
 a comunei Recea, județul Maramureș

Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă  extraordinară-de îndată,  la data  de
13 mai 2022;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare, raportul  de specialitate al
compartimentului de urbanism, avizul secretarului general, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 – pentru
agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism;

 În conformitate cu 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) H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
d)       Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
e) HG nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achiziție publică și acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare;

f)  Ordonanța de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare si reziliență, precum și pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea
Planului național;

g) Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2) coroborat cu alin.(4), lit."e", art. 136, alin (1), art. 139,

alin.(1) i alin.(3), lit."a" i ale art. 196, alin.(1), lit."a" din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările si completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:
Art.1. - Se aprobă completarea art.1 din HCL Recea nr.27 din 29 aprilie 2022 , care va avea următorul

cuprins: ” Se aprobă necesitatea, oportunitatea depunerii dosarului „Elaborarea/actualizare în format GIS a
documentelor de amenajare a teritoriului și planificare urbană: Plan Urbanistic General a comunei Recea,
județul Maramureș” de către primaria comunei Recea în cadrul Programului de Redresare si Reziliență,
componenta 10 – Fondul Local precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției anexă la prezenta
hotărâre”

Art.2. – Restul articolelor hotărârii Consiliului Local nr.27 din 29 aprilie 2022 rămân neschimbate;
      Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește  primarul Comunei Recea, dl.
Pavel Octavian;

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş, Ministerul
Fondurilor Europene (prin Cererea de finanțare a Investitiei), Compartimentului Urbanism, Biroul
financiar-contabil, Primarului şi secretarului general al comunei Recea, se aduce la cunoștință publică prin
afisarea pe pagina de internet al comunei Recea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mircea-Augustin MUREȘAN              Contrasemnează

Secretar General,
                                                                                                                                   Maria PETRUȘ

Recea la 13 mai 2022
      Consilieri  total – 15,  Nr.consilieri  prezenți 12
      Hotărâre adoptată cu: 12 voturi pentru
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