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HOTĂRÂREA Nr.64
din 21 octombrie 2022

Privind aprobarea depunerii proiectului, inclusiv nota de fundamentare a investitiei propusă a fi
realizată prin proiect „Renovare Energetică pentru Școala-grădinița din localitatea Bozanta

Mică, comunaRecea, județul Maramureș”

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă extraordinară  de
îndată la data de 21 octombrie 2022;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare, raportul
compartimentului de specialitate, avizul secretarului general, avizul favorabil al  Comisiei de
specialitate nr. 1 – pentru activităţi economico-financiare,învățământ şi avizul fvorabil al  Comisiei de
specialitate nr. 2 – pentru agricultură, juridică și de disciplină, amenajarea
teritoriului,urbanism,protecţia mediului şi turism;

În conformitate cu prevederile:
a) Art. 120 si Art.121 alin. (1) alin (2) din Constitutia României republicata;
b) Art. 8 si 9 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificata 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 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;

 g) Legea nr. 51/2006, art. 29 - 32 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice;

h)  Planul national de redresare si rezilienta componenta C10- FONDUL LOCAL
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, modificat.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „Renovare
Energetică pentru Scoala-grădinița din localitatea Bozânta Mică, comuna Recea, județul
Maramureș”,  conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

(2) Se aprobă anexa privind Nota de fundamentare prin care se vor prezenta necesitatea si
oportunitatea investitiei propuse a fi realizată prin proiect pentru renovarea energetică a clădirii aferent
obiectivului „Renovare Energetică pentru Școala-grădinița din localitatea Bozânta Mică,
comuna Recea, județul Maramureș”conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
           (3) Se aprobă depunerea proiectului „Renovare Energetică pentru Școala-grădinița din
localitatea Bozânta Mică, comuna Recea, județul Maramureș”.
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       (4) Ne angajăm să suportăm toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului,
astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice, solicitate în etapa de
implementare.

Art.2 Primarul comunei Recea , prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri. Anexa 1- Deviz general și Anexa 2- Nota fundamentare prin care se vor
prezenta necesitatea si oportunitatea investitiei.

Art.3  Hotărârea se comunică prin grija secretarului general al U.A.T. Comuna Recea
Institutiei Prefectului - Judetul Maramures, în vederea exercitării controlului de legalitate, Ministerului
Fondurilor Europene (Prin Cererea de finantare a Investitiei), Primarului U.A.T. Comuna Recea si
celor interesati pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale și prin afișare la sediul  și pe site-ul
U.A.T. Comuna Recea .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     Contrasemnează
             Marian-Adrian NEMEȘ                              Secretar general

                  Maria PETRUŞ

Recea la 21 octombrie  2022
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți 15
Hotărâre adoptată cu: 15  voturi pentru


