
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

Nr. 4532/18.10.2021 

REFERAT DE APROBARE 
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" 

Necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de investiţie "Modernizare străzi în comuna 
Reci", este susţinută de faptul că împietruirea existentă s-a degradat după inundaţii în aşa măsură, 
încât nu mai asigură condiţiile de siguranţă a traficului şi prezintă pericole de accidente. Străzile 
neasfaltate au calea de rulare alcătuită din pietruire, prezentând gropi şi denivelări, au şanţuri de 
pământ comutate sau lipsă. 

Intervenţia asupra străzilor neasfaltate ar readuce părţile componente ale acestora la parametri 
normali de exploatare, aceasta însemnând timp şi bani economisiţi pentru cei care le folosesc. 

Conform prevederilor art. IO alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului 
nou/mixt de investiJii şi, re!}pectiv, la faza documentajie de avizare a lucrărilor de intervenJii în cazul 
intervenJiei la construcJie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiJiei/investitorului, 
ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaJii: 

a) la data supunerii spre aprobare a studiului defezabilitate/documentafiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii; 
b) la data solicitării autorizaJiei de construire; 
c) după finalizarea procedurilor de achiziJie publică, rezultând valoarea de finanţare a 
obiectivului de investiJii; 
d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a 
listei obiectivelor de investiJii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local. 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru 

aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 
Art. 4. - r1) În cadrul programului se pot realiza obiective de investiJii care constau în 

realizarea de construcJii noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparajie, 
modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinajie, protejare, 
restaurare, conservare la construcJii existente şi care se încadrează în cel pujin una dintre 
următoarele categorii de investiJii: 

a) alimentări cu apă şi staJii de tratare a apei; 
b) sisteme de canalizare şi staJii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi 
sisteme de captare a apelor pluviale; 
c) drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
ca drumurijudejene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri 
publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor; ... 
Ţinând con de cele susmenţionate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

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

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

NR.4533/18.10.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
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.(l ), alin.(3) lit.a şi art. I 96 alin.(1) lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.I 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. 

Iniţiator 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 

Avizat P,?tru !egalitate 
Data .. .. t '.~:.l'.9.,i.La.2.J 
Secretar general ~ comunei 

~\2--:_ 



Anexa nr. 2.1 
DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investiţie : 
"Modernizare străzi În Comuna Reci" 

Valoare ( inclusiv T.V.A.) 
Nr. Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor Valoare 
crt. de cheltuieli 

(fără T.V.A.) 
TVA Valoare cu TVA 

LEI LEI LEI 
l 2 3 4 5 

Capitolul 1 

Cheltuieli oentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenaiarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 

0,00 0,00 0,00 
starea initială 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

------
2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
15 000,00 2 850,00 17 850,00 

obiectivului 
TOTAL CAPITOL 2 15 000,00 2 850,00 17 850,00 

Capitolul 3 
Cheltuieli neutru nroiectare si asistentă tehnică 

3.1 Studii 26 750,00 5 082,50 31 832,50 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 

3 000,00 570,00 3 570,00 
avize, acorduri şi autorizatii 

3.3 Exoertizare tehnică 9 250,00 1 757,50 11 007,50 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul 

0,00 0,00 0,00 
enen?etic al clădirilor 

3.5 Proiectare 220 150,00 41 828,50 261 978,50 
3.5.l Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

95 500,00 18 145,00 113 645,00 
intervenţii şi deviz general 

3.5.4 
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

5 650,00 I 073,50 6 723,50 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C. , proiectului tehnic şi a 

9 000,00 l 710,00 10 710,00 
detaliilor de executie 

3.5 .6 Proiect tehnic ş i detalii de execuţie 110 000,00 20 900,00 130 900,00 

3.6 Onrnnizarea orocedurilor de achizitie 30 000,00 5 700,00 35 700,00 

3.7 Consultantă 85 000,00 16 150,00 101 150,00 

3.8 Asistentă tehnică 157 980,00 30 016,20 187 996,20 

TOTAL CAPITOL 3 532130,00 101104,70 633 234,70 
Capitolul 4 

Cheltuieli oentru investitia de bază 
4.1 Constructii si instalatii 11 781 477,94 2 238 480,81 14 019 958,75 

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 7 285 715,82 I 384 286,01 8 670 001,83 

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 4495 762,12 854 194,80 5 349 956,92 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 7 350,00 1 396,50 8 746,50 

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 7 350,00 l 396,50 8 746,50 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

118 192,90 22 456,65 140 649,55 
necesită montai 

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 118 192,90 22 456,65 140 649,55 



4.4 

4.4.1 
4.4.2 
4.5 

4.5.1 
4.5.2 
4.6 

4.6.1 
4.6.2 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.2 

5.2.1 

---------
5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.3 
5.4 

6.1 
6.2 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
0,00 0,00 

necesită montaj şi echipamente de transport 

Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 

Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 

Dotări 0,00 0,00 
Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 

Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 

Active necoroorale 0,00 0,00 
Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 

Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 11 907 020,84 2 262 333 96 
Capito ul 5 

Alte cheltuieli 
Organizare de şantier 94 371,82 17 930,65 

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
94 371 ,82 17 930,65 

lsantier 

Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 

Comisioane, taxe, cote, costul creditului 134 380,20 25 532,24 

Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
0,00 0,00 

finanţatoare 

Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
59 491,00 11 303,29 

constructii 
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 11 898,20 2 260,66 
construcţii 

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 59 491,00 11 303,29 
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

3 500,00 665,00 
construire/ desfiinţare 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute l 845 022,63 350 554,30 
Cheltuieli oentru informare si oublicitate 5 000,00 950,00 

TOTAL CAPITOL 5 2 078 774,65 394 967,19 
Capitolul 6 

Cheltuieli nentru probe tehnolo!!ice si teste 
Preeătirea oersonalului de exoloatare 
Probe tehnoloeice şi teste 

TOTAL CAPITOL 6 

TOTAL GENERAL 

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 

buget de stat 

buget local 

Preturi fără TV A 

Valoare CAP. 4 
Valoare investitie 

Cost unitar aferent investiţiei 
Cost unitar aferent investiţiei (EURO) 

Data 
Curs Euro 

Valoare de referinţă standard de cost 
(locuitor,beneficiar /locuitori echivalenti 
beneficiar /km 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0.00 O 00 

14 532 925,49 2 761255,85 

11898199,76 2 260 657,96 

17 294 181,34 

16 799 165,14 

495 016,20 

Cu standard de Para standard de 
cost cost 

7 285 715,82 4 621 305,02 
8 892 464,92 5 640460,57 
1459 455,92 925 727,98 

294 958,76 187 091,35 

2021-09-29 
4,9480 

6,093 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

14 169 354,80 

112 302,47 

112 302,47 

0,00 

159 912,44 

0,00 

70 794,29 

14 158,86 

70 794,29 

4 165,00 

2 195 576,93 
5 950,00 

2 473 741,84 

0,00 
0,00 

OOO 

17 294 181,34 

14 158 857,72 

" p:. · 
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Anexa nr. 1 

la normele metodologice 

CERERE DE FINANŢARE 

Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T: RECI MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
JUDEŢUL: COVASNA PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

Număr /data înregistrare: 
4643 /22-10-2021 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

Beneficiar (U.A.T. / A.O.I): Comuna Reci 

Denumirea obiectivului de investiţii: Modernizare străzi în Comuna Reci 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiţie 

Categoria de investiţie: Drumurile publ ice (Modernizare) 

Tip investiţie: Obiectiv de investiţii nou 

Amplasament: Drumuri publice din interiorul localităţilor Reci, 
Bita şi Aninoasa 

Durata de implementare a obiectivului de 24 
investiţii (luni): 

Hotărârea conşil}ului local/judeţean de 73 I 21-10-2021 
aprobare/ Hotararea A.D.I. 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii 17,294,181.34 
(lei cu TVA): 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat 
(lei cu TV A): 

16,799,165.14 

Valoarea finanţată de la bugetul local (lei 495,016.20 
cu TVA): 

Valoare calculată conform standardului de 8,892,464.92 
cost (lei fără TVA): 

Cost unitar aferent investitiei (calculat) 
(lei fără TVA)/ km sau locuitor sau locuitor 

1,459,455.92 

echivalent: 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

c) Pentru drumurile publice: 

- Tip drum: Drumuri publice din interiorul localitătilor 
- Clasă tehnică: V · 
- Lungime drum: 6093.00 metri 
- Lucrări de consolidare: DA 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăţi: DA 
- Trotuare : DA 
- Locurile de parcare, oprire si stationare: NU 
- Număr poduri, pasaje denivelate', tuneluri, viaducte pe tipuri: O 
- Bretele de acces, noduri rutiere: NU 
- Alte lucrări de arta: DA 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 



Adresa poştală a solicitantului 

Strada: Principală !Număr: 268 lcod poştal: 527145 

Localitatea: RECI !Judeţul: COVASNA 

Reprezentantul legal al solicitantului: 

Nume şi prenume: Dombora Lehel-Lajos 

Funcţie: primar 

Număr de telefon fix: 0267373799 

Număr de telefon mobil: 0799502040 

Adresă poştă electronică (obligatoriu): primariareci@gmail.com 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: Dombora Lehel-Lajos 

Funcţie: primar 

Număr de telefon: 0799502040 

Adresă poştă electronică : primariareci@gmail.com 

Subsemnatul Dombora Lehel-Lajos_, având funcţia de primar, În calitate de 
reprezentant legal al U.A. T. RECI, Judeţul COVASNA, 

Confirm că obiectivul de investitii pentru care solicit finantare nu este inclus la finantare în 
programele derulate din fonduri' externe nerambursabile în perioada de programare '2021-2027 sau 
prin alte programe nationale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii 
de credit sau instituţii 'financiare interne sau internaţionale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", · 

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunostintă de niciun motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. · · 

primar, 

Dombora Lehel-Lajos 

Semnătura . ,.,,,,,.~ ~ . ~ 
~ 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

PRIMĂRIA COMUNEI RECI 
Nr.4534/18.10.2021 

RA.PORT DE SPECIALITPtTE 
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" 

Analizănd referatul de aprobare împreună cu proiectul de hotărâre, iniţiat de dl. primar 
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" 

am constatat că sunt îndeplinite cerinţele legale şi că au fost respectate reglementările în 
vigoare. 

Conform prevederilor art. l O alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 
2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul 
obiectivului nou/mixt de investiJii şi, respectiv, lafaza documentajie de avizare a lucrărilor de 
intervenJii în cazul intervenJiei la construcJie existentă se actualizează prin grija beneficiarului 
investiJiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele 
situajii: 

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii; 
b) la data solicitării autorizajiei de construire; 
c) după finalizarea procedurilor de achiziJie publică, rezultând valoarea de finanţare a 
obiectivului de investiJii; 
d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit 
legii, a listei obiectivelor de investiJii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local. 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru 

aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 
Art. 4. - {l) În cadrul programului se pot realiza obiective de investiJii care constau în 

realizarea de construcţii noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparajie, 
modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinajie, protejare, 
restaurare, conservare la construcJii existente şi care se încadrează în cel pujin una dintre 
următoarele categorii de investiJii: 

a) alimentări cu apă şi stafii de tratare a apei; 
b) sisteme de canalizare şi stafii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi 
sisteme de captare a apelor pluviale; 
c) drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale 
şi/sau drumuri publice din interiorul localităJilor, precum şi variante ocolitoare ale 
localităJilor; ... 



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. 

A vând în vedere cele de mai sus, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, susţin adoptarea proiectului de hotărâre 
privitoare la 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", în forma concepută de iniţiator. 

VICEPRIMAR 
PETER IOSIF-ENRIC 



ROMANIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA RECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, 
apararea or/dinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr ~G05 _ '-1 .IO . ~~ 

t 

Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotărâre 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" 

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. 

Sunt respectate prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, şi se încadrează 
în prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
precum şi prevederile OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii 
"Anghel Saligny" 

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

PREŞEDINTE M6diLlor 
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Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotărâre 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" 

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 expunerea de motive. 

Sunt respectate prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, şi se încadrează în prevederile Legii nr .15/2021, 
privind bugetul de stat pe anul 2021, şi a prevederilor Legii nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Preşedint(,/ 
Csosz Alpar 




