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                                HOTĂRÂREA Nr.81 
              din 29 noiembrie 2022 

 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
devizul general actualizat  pentru obiectivul de investiții ”Modernizare Drumuri de interes local în 

localitatea Lăpușel, comuna Recea,  județul Maramureș” aprobat pentru finanțare prin Programul național 
de investiții „Anghel Saligny” 

 
 Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
29 noiembrie 2022; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare  și raportul  
compartimentului de specialitate, avizul secretarului general şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate 
nr. 1 – pentru activităţi economico-financiare , învățământ  şi a   Comisiei de specialitate nr. 2 – pentru 
agricultură, juridică și de disciplină, amenajarea teritoriului, urbanism,protecţia mediului şi turism 

 Ţinând seama de necesitatea  actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
actualizat pentru investiția  din satul Lăpușel ”Modernizare Drumuri de interes local în localitatea Lăpușel, 
comuna Recea,  județul Maramureș” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny”; 
 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) Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.119/2009 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; 
 d) Ordonanţa de Urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea programului naţional de dezvoltare locală; 
 e) Ordinul nr.1851/2013, republicat privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în 
aplicarea a prevederilor Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală; 
 f) Ordonanța de Urgență nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii 
„Anghel Saligny“ și Ordinul  Nr. 1.333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
national de investitii „Anghel Saligny“, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4alin. (1) lit. a)-d) 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 
  g)Legii nr.273/2006 a finanţelor publice, modificată; 
 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;  
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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 
 
 Art.1.  – Se aprobă  Studiului de Fezabilitate actualizat , pentru investiția  ”Modernizare Drumuri de 
interes local în localitatea Lăpușel, comuna Recea,  județul Maramureș” aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny”,  prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației ; 

 Art.2. – Se aprobă  indicatorilor tehnico-economici actualizați  pentru obiectivul de investiții 
”Modernizare Drumuri de interes local în localitatea Lăpușel, comuna Recea,  județul Maramureș” aprobat 
pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,conform anexei nr.1 la prezenta 
hotărâre; 

 Art.3 - Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare Drumuri 
de interes local în localitatea Lăpușel, comuna Recea,  județul Maramureș” aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny”,conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre;  
 Art.4 – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Recea a sumei de 458.620,93 lei  cu 
TVA,reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) 
din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de 
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate 
prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.  
            Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Jud.Maramureş, Compartimentul 
financiar-contabil şi urbanism, Primarului şi secretarului comunei Recea. 
 
           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                            Contrasemnează 
       Ioan-Vasile PETRUȘ                                                                  Secretar General, 
                                                                             Maria PETRUȘ   
 
 
 
 
Recea la  29  noiembrie  2022 
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți 15 
Hotărâre adoptată cu:  15  voturi pentru  

 
 

 


