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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția ”Reabilitare Clădire

Școala, Grădinița în sat Bozânta Mică, com.Recea, jud.Maramureș,
înființare cabinet medical

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă de ordinară la data
de 30 mai 2022;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare,  raportul
compartimentului implementare proiecte , avizul secretarului generaș 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  este necesar și oportun ca să existe și în localitatea Bozânta Mică
Cabinet medical, iar prin lucrarea de reabilitare a școlii se poate face acest cabinet ;

În conformitate cu prevederile:
a) 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,

b) 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

c) Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul  juridic al acesteia modificată
d) 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 Studiului de Fezabilitate pentru investiția ”Reabilitare Clădire
Școala, Grădinița în sat Bozânta Mică, com.Recea, jud.Maramureș, înființare cabinet
medical, 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.

Iniţiator
         PRIMAR,                                                      Avizat

Octavian PAVEL             Secretar General
    Maria PETRUȘ
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