
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

HOT AR.AREA NR.53/2022 
privind aprobarea devizului general actualizat # aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualiza(i aferente investitiei ,,Modernizare # consolidare drumuri de interes local in 
comuna Reci,judetul Covasna" 

Consiliul Local al Comunei RECI, judetul Covasna, 
'intrunit 'in ~edinta ordinara din 20 iunie 2022, 

Analizand referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotarare privind 
aprobarea devizului general actualizat ~i aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 
aferente investitiei ,,Modernizare ~i consolidare drumuri de interes local 'in comuna Reci, judetul 
Covasna", 

avand in vedere: 
Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Reci ~i Avizul de legalitate al secretarului comunei Reci; 

Tinand cont de prevederile: 
- HCL nr. 62/2021 privind aprobarea devizului general actualizat ~i devizul general pentru 
lucrarile rest de executat, aprobarea cofinantarii proiectului ~i aprobarea indicatorilor tehnico
economici actualizati aferente investitiei ,,Modemizare ~i consolidare drumuri de interes local 'in 
comuna Reci, judetul Covasna"; 

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

Art.10 alin .(4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutului cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice; 

prevederile OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 
locala, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

prevederile Ordinului MDRAP nr. 1851 /2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

prevederile OUG nr. 93/2021 , privind instituirea unor masuri pentru derularea 
Programului national de dezvoltare locala etapa a II-a ~i pentru modificarea art. IV alin. (I) din 
OUG nr. 6/2017 pentru modificarea ~i completarea unor acte normative, precum ~i pentru stabilirea 
unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice; 

in conformitate cu prevederile m1. 59 din Legea nr.24/2000 privind nonnele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. "b" coroborat cu alin. (4), lit. "d", alin. (14), art. 139 alin. (3) 
lit "e" dinOrdonanta de Urgenta aGuvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 



HOTARASTE 

Art.1 Se aproba devizul general actualizat, aferent investitiei ,,Modernizare ~i consolidare 
drumuri de interes local in comuna Reci, judetul Covasna "; cuprinsa in Anexa nr. 1, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati, aferente investitiei ,, 
Modernizare ~i consolidare drumuri de interes local in comuna Reci, judetul Covasna", 
cuprinse in Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se insarcineaza primarul 
Comunei Reci, prin serviciile aparatului de specialitate. 

Reci, la 20 iunie 22 
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Contrasemneaza: 
Secretarul general al comunei, 

NEMETH Timea-Katalin 


