
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA RECI 

HOTĂRÂREA Nr. 73/2021 
privind aprobarea cererii de finanţare şi a Devizului General estimativ aferent investiţiei 
„ Modernizare străzi În comuna Reci", ce se va depune În cadrul Programului Naţional de 

Investiţii "Anghel Saligny" 

Consiliul local al comunei Reci, 
Întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 21 octombrie 2021, 
Analizând referatul de aprobare nr.4532/18.10.2021 al primarului comunei Reci privind 

aprobarea cererii de finanţare şi a Devizului General estimativ aferent investiţiei " Modernizare 
străzi în comuna Reci", ce se va depune în cadrul PNI "Anghel Saligny" 

Văzând raportul compartimentului de specialitate şi avizele comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului Local al comunei Reci, 

Având în vedere prevederile art.35, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art.IO alin.(4), Anexa nr.4) din HG 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în alicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 
pentru categoriile de investiţii prevăzute la art.4 alin.( 1) lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.95/2021; 

Circulara Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 

nr.l 12793/22.09.2021; 
în conformitate cu prevederile art.88, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, art.139 

alin.(1), alin.(3) lit.a şi art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se aprobă devizul general estimativ aferent investiţiei "Modernizare străzi În 
Comuna Reci", conform anexei 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.2. Se aprobă cererea de finanţare a proiectului "Modernizare străzi În Comuna 
Reci", ce se va depune în cadrul PNI "Anghel Saligny". 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează dl. Dombora Lehel-Lajos, 
Primarul comunei Reci. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, compartimentului financiar 
contabil şi Instituţiei Prefectului Covasna, prin grija secretarului general al comunei. 

Reci, 21 octombrie 2021 

Contrasemnează 

Secretar general al comunei 

NEMETH ~ taliu 


