
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

NR.41 56/17.09.2021 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi devizul general 

pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanţării proiectului şi aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizaţi aferente investitiei „Modernizare şi consolidare 

drumuri de interes local în comuna Reci, judetul Covasna" 

Conform prevederilor art. 10 alin.(4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice: 

''(4) Devi=lil general întocmit la fci::a de proiectare studiu de fezabilitate în ca=ul 
obiectiv11l11i now'111i:a de investi/ii şi, respectiv, la faza documenta/ie de avizare a lucrărilor de 
i11tervenfii in <.:uzul i11terven/iei la construcţie existentă se actualizează prin grija henejiciarului 
inv<!sliţ ieil inv<!stitorului, ori de câte ori l!S/1! necesar. dar in mod obligatoriu în ur111âtoarele 
situa( ii: 

a) la datu supunerii spre aprobare a studiului defe::abilitateldocumentaţiei de avizare 
a lucrărilor dl! intervenfii: 

h) lu datu .wlicitârii autorizaţiei de construire: 
c) după.fl1wlizarea proc11duri/or de achi=it ie publică, rezultând valoarea de finanţare a 

obiectirnlui d<! investi/ii: 
ci) la data i111oc111irii .~uu modţficâ1 ii de către ordonatorul principai de credite. potrivit 

legii, u listei ohiec/Îl'clor de investi/ii, anexă lu bugetul de stat sau la bugetul locul.., 
- Având în vedere adresa MDLPA nr. I 02902/27.08.2021 privind posibilitatea beneficiarilor 

PNDL etapa a li-a. de a solic ita suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea 
fina lizării obiectivelor de investiţii, conform prevederi lor OUG nr. 93/2021, privind instituirea 
unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru 
modificarea a rt. IV alin. (I) din OUG nr. 6/201 7 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din 
fonduri publice, 

S.C. DRUMPROIECT S.R.L. a îna intat devizului general actualizat şi devizul general 
pentru lucrările rest de executat precum şi tehnico-economici actualizaţi aferente 
investitiei „ Modernizare ş i consolidare drumuri de interes local în comuna Reci, judetul Covasna" 
în vederea aprobării prin hotărâre a consiliului local conform prevederilor a rt.10 a lin.4 din HG 
nr.907/20 16. 

În conformitate cu prevederile art.44 alin. I din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările ş i completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice ale 
obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele 
locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau 
garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative. 

Ţinând cont de cele sus-menţionate am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului genera l actualizat şi devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea 
colinantării proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi aferente 
investitiei „ Modernizare ş i consolidare drumuri de interes local în comuna Reci, judetul Covasna" 
în vederea aprobării de către consiliul local. 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 

jJ 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

Nr.4157/ 17.09.202 l 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea devizului general actualizat şi devizul general pentru lucrările rest de 
executat, aprobarea cofinanţării proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi aferente investitiei „Modernizare şi consolidare drumuri de interes local în 

comuna Reci,judetul Covasna" 

Consiliul Local al Comunei RECI, judeţul Covasna, 
întrunit în şedinţă ordinară din 22 septembrie 2021 , 
Analizând referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea devizului general actualizat şi devizul general pentru lucrările rest de executat, 
aprobarea cofinanţării proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi aferente 
investitiei „Modernizare şi consolidare drumuri de interes local în comuna Reci, judetul 
Covasna", 

având 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 şi Avizul de legalitate al secretarului comunei Reci; 

Ţinând cont de prevederile: 
- HCL nr. 33/ 16.04.2021 privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico

economici, a investiţiei ., Modernizare şi consolidare drumuri de interes local În comuna Reci, 
judeţul Covasna ", la data întocmirii listei obiectivelor de investiţii al bugetului local al comunei 
Reci pe anul 2021; 

- Art. 44 alin. (I) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- Art.10 alin .(4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

- prevederile OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului MDRAP nr. 1851 /2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile OUG nr. 93/2021, privind instituirea unor măsuri pentru derularea 
Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (I) din 
OUG nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice; 

- Circulara MDRAPFE nr. I 02902/27.08.202 l , privind posibilitatea beneficiarilor PNDL 
etapa a II-a, de a solicita suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării 
obiectivelor de investiţii, 

În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

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



HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aproba devizul general actualizat şi devizul general pentru lucrările rest de 
executat, aferent investiţiei „Modernizare şi consolidare drumuri de interes local în comuna 
Reci, judeţul Covasna ": cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizaţi, aferente investiţiei „ 
Modernizare şi consolidare drumuri de interes local în comuna Reci, judeţul Covasna", 
cuprinse in Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă cofinanţarea proiectului „ Modernizare şi consolidare drumuri de 
interes local în comuna Reci, judeţul Covasna" din bugetul local al Comunei Reci, cu suma care 
nu este eligibila prin programul PNDL, conform tabelului cuprins in Anexa nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Se abrogă HCL nr. 33/ 16.04.2021, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează primarul 

Comunei Reci, prin serviciile aparatului de specialitate. 

Iniţiator, 

Primar, 
Dombora Lehel-Lajos 

Avizat pentru legal/tata 
Data.11.a.~.:.~ 
Secretar general al ~;u ... ..,: 
~ " "' 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

PRIMĂRIA COMUNEI RECI 
NR.4158/17.09.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea devizului general actualizat şi devizul general pentru lucrările rest de executat, 

aprobarea cofinanţării proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi 
aferente investitiei „Modernizare şi consolidare drumuri de interes local în comuna Reci, 

judetul Covasna" 

Conform prevederilor art. 10 alin.(4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice: 

'"(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul 
obiedivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv. la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii in ca1u l intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului 
invcstiţiei i111vestitorului, ori de câte ori este necesar. dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii: 

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare 
a lucrftri lor de intervenţii; 

b) la data solicitării autorizaţiei de construire; 
c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică. rezultând valoarea de finanţare a 

obiectivului de investiţii: 
d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit 

kgii, a listei obiectivdor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local.'' 
A vând în vedere adresa M DLPA nr.102902/27.08.202 I privind posibilitatea beneficiarilor 

PNDL etapa a li-a, de a solicita suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea 
finalizării obiectivelor de investiţii , conform prevederilor OUG nr. 93/2021 , privind instituirea 
unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru 
modificarea art. IV alin. (I) din OUG nr. 6/20 17 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din 
fonduri publice, 

S.C. DRUMPROIECT S.R.L. a înaintat devizului general actualizat şi devizul general 
pentru lucrările rest de executat precum şi tehnico-economici actualizaţi aferente 
investitiei „Modernizare şi consolidare drumuri de interes local în comuna Reci, judetul Covasna" 
în vederea aprobării prin hotărâre a consiliului local conform prevederilor art. I O alin.4 din HG 
nr.907/20 16. 

În conformitate cu prevederile art.44 alin. I din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice ale 
obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele 
locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau 
garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative. 

Ţinând cont de cele sus-menţionate propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico economici a investiţiei „Modernizare şi 
consolidare drumuri de interes iocal în comuna RECI, judeţul Covasna", la data întocmirii listei 
obiectivelor de investiţii al bugetului local al comunei Reci pe anul 202 l , în formă iniţiată de 
Dl.Primar. 

CONSILIER 
PAP REKA-KATALIN 



ROMÂNIA 
JlJDEŢUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. l/:~5'122 septembrie 2021 

RAPORT DE A VIZARE 
prh1ind aprobarea devizului general actualizat şi devizul general pentru lucrările rest de executat, 

aprobarea cofinanţării proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi 
aferente investitiei „Modernizare şi consolidare drumuri de interes local În comuna Reci, 

judetul Covasna" 

Comisia de specialitate, în cadrul şedinţei comisiei din data de 22 septembrie 2021, a analizat 
proiectul de hotărâre, privind aprobarea devizului general actualizat şi devizul general pentru lucrările 
rest de executat, aprobarea cofinanţării proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi aferente investitiei „ Modernizare şi consolidare drumuri de interes local în comuna Reci, 
judetul Covasna" 

În urma analizării proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a constatat că, proiectul de 
hotărâre este 

întocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, 
A vând în vedere că dezbaterea proiectului de hotărâre în şedinţa consiliului local este utilă şi 

oportună şi că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, în 
baza art.125 alin.(!) lit.a şi b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, totodată sunt respectate etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, prevăzute 
de HG 907 /20 I 6, comisia de specialitate, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL 

Proiectul de hotărâre în forma iniţiată şi propune spre dezbatere şi aprobare consiliului local. 

PREŞEDINTE 

M6di K6reh Săndor 

o 
SECRETAR Bf}en6 



ROMANIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA RECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finan/e, agricultură, gospodărire comunală, protec/ ia 
mediului, comer/ şi turism 
Nr. 1/~?JO /22.09.2021 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiec/Ului de hotărâre, privind aprobarea devizului general actualizat şi devizul 
general pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanţării proiectului şi aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizaţi aferente investitiei „Modernizare şi consolidare 
drumuri de interes local în comuna Reci, judetul Covasna" 

Comisia noastră de specialitate analizând proiectul de hotărâre 
susmenţionat, a constatat că proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile 
legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele 
semnalate în referatul de aprobare al primarului 

Proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.57 /20 I 9 privind Codul administrativ, a Legii nr.15/2021, 
privind bugetul de stat pe anul 2021, a prevederilor Legii nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, totodată sunt 

respectate etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, prevăzute de HG 907/2016, 

Tinând cont de cele arătate mai sus avizăm favorabil proiectul de 
hotărâre şi propunem adoptarea hotărârii în forma eliberată. 

Preşef1~e, 
Csosz~r 

Se 
Szab 



Ministerul Dezvoltării, 
PRIMĂHIA COMUNi::1 RECI 
INTRAT NR.~3.!._[90._~f_JOJ( 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei 

Cabinet Ministru 
Bd. Libertatii nr. 16, 
Latura Nord, sector 5 
Bucureşti, cod poştal 050706 

T: +40 372 114 599 
Fax: +40 372 114 533 
www.mdlpa.ro 

Către: BENEFICIARlf PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ ETAPA o li-a 

Nr. 102902/27.08.2021 

Stimate beneficiar, 

În temeiul art. I din OUG nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 
Programului naţional de dezvoltare locală etapa a li-a şi pentru modificarea alineatului (1) 
al articolului IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investiţiilor finanţate din fonduri publice, s-a acordat posibilitatea beneficiarilor PNDL etapa 
a li-a, pentru obiectivele de investiţii pentru care sumele alocate de la bugetul de stat 
nu sunt suficiente în vederea finalizării, de a transmite, în termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, o solicitare de finanţare, conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice nr. 1. 851 / 2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, în si tuaţia în care vă este necesară suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de 
stat în vederea finalizării obiectivelor de investiţii, vă rugăm să transmiteţi la Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei Anexa nr. 3 la Normele metodologice, până 
în data de 27.09.2021 inclusiv, însoţită de: 

Hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi; 

Hotărârea consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de 
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program; 
Devizul general actualizat şi devizul general pentru lucrările rest de executat 
defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli; 
Notă justificativă - prin care să se întemeieze necesitatea suplimentării sumelor de 
la bugetul de stat; 
Declaraţia pe proprie răspundere din care să reiasă că obiectivul de investiţii pentru 
care se solicită fonduri de la bugetul de stat este acel.aşi cu cel inclus în Program, iar 
fondurile solicitate sunt necesare în vederea finalizării obiectivului de investiţil 
(conform modelului ataşat). 

MINISTRUL DEZVOL PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

1 


