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HOTĂRÂREA Nr.57
din 18 august 2022

privind aprobarea participării la ”Programul privind creșterea eficienței
energetice a infrastructurii de iluminat public” cu  proiectul ”Creșterea eficienței

energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Recea Județul Maramureș”

Consiliul Local al Comunei Recea, jud. Maramureş, întrunit in şedinţa extraordinară de îndată la data de
18 august 2022;
         Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare, raportul de specialitate al
compartimentului  Implementare Proiecte, 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)  Ordinului nr. 1.947/ 21.07.2022 al Ministrului mediului, apelor si padurilor, pentru modificarea

anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de
finanţare a „Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”;

d) art 7, alin.(2) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare
referitoare la contracte sau convenții;

e)  art.108,lit.”a”art. 298, art. 362, ali(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
f)  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;
În  temeiul  art.  129,  alin.  2,  lit.  d,  alin.  7,  lit.  h,  art.  139,  alin.  1  și  art.  196,  alin.  1,  lit.  a  din  Codul

Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57 / 2019, modificată.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:
Art.1.  Se aprobă implementarea obiectivul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A

INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA RECEA, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, denumit
în continuare Proiect;

Art.2. Se aprobă cheltuielile aferente Proiectului ce se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Administrația Fondului pentru Mediu;

Art.3. Proiectul este necesar, oportun și satisface nevoile economice și tehnice ale comunei;
Art.4. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul Pavel Octavian , în

dubla sa calitate și de ordonator principal de credite;
Art.5. Aprobarea acordului privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului:

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA
RECEA, JUDEȚ MARAMUREȘ”, în cuantum de 113.658,11 lei, TVA inclus ;

Art.6.  Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investitie “CREȘTEREA EFICIENȚEI
ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA RECEA, JUDEȚUL
MARAMUREȘ”, în cuantum de 2.100.131,24 lei cu TVA, conform Devizului General ;

Art.7.  Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru
investiție conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.8. Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Recea domnul
Pavel Octavian.

Art. 9   - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş, Agenția Fondului
de Mediu, Compartimentului Implementare Proiecte,  Primarului  şi secretarului general al comunei Recea;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    Contrasemnează
             Marian-Adrian NEMEȘ                 Secretar general

    Maria PETRUŞ

Recea la 18 august 2022
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți 15
Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru
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