
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA REC! 
PRlMAR 

NR.2974/ 15.06.2022 

REFERATDEAPROBARE 
a proiectului 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" 

Conform prevederilor 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: 

"(4) Del'izul general i'ntoc111i1 la j:iza de pmiectare srudiu de fezabilitate in cazu! 
obiectivului nou/inixt de inl'estifii .~·i. re.spectii•, la fc1za documenraf ie de aFizare a lucri'irilor de 
intervenf ii in ca::ul intervenfiei la construcfie existenta se actua/i:::eaz{1 prin grija beneficiamlui 
invest if iei/invesritorului. Ol'i de cate ori este necesar. dar in mod obligatoriu in lll'lll(J/oarele 
situaf ii: 

a) la data supunerii spre aprobare a studiului defezabilitate/documenta( iei de avizare 
a lucri'irilor de interFenf ii; 

b) la data solicitiirii autori:::af iei de construire; 
c) dupi'i_finali:::area procedurilor de achizi,t ie publica. rezultdnd valoarea de .finm~tare a 

obiectivului de investi,tii; 
cO la data intocmirii sau modifici'trii de di.Ire ordonatorul princzjJal de credite, polrivit 

legii. a liste i obiectivelor de investif ii. anexil la bugetul de stat sau la bugetul local.,. 

In baza dispozitiilor de ~antier, S.C. DRUMPROIECT S.R.L. a 1naintat devizului general 
actualizat, precum ~i tehnico-economici actualizaf i aferente investitiei ,,Modernizare !ji 
consolidare drumuri de interes local in comuna Reci, judetul Covasna" 1n vederea aprobarii prin 
hotarare a consiliului local conform prevederi lor art.] 0 alin.4 din HG nr.907/201 6. 

in conformitate cu prevederile art.44 alin. l din Legea nr.273/2006, privind finanteie 
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, documentatiile tehnico-economice ale 
obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau 'in completare din bugetele 
locale, precum ~i ale celor finantate din 'imprumuturi interne ~i externe, contractate direct sau 
garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative. 

Tinand cont de cele sus-mentionate am initiat proiectul de hotarare privind aprobarea 
devizului general actualizat ~i aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferente 
investitiei ,,Modernizare ~i consolidare drumuri de interes local 1n comuna Reci , judetul Covasna" 
1n vederea aprobarii de catre consiliul local. 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 
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PRlMAR 

Nr.2975/ 15 .06.2022 

PRO IE CT DE HOT A.RARE 
privind aprobarea devizului general actualizat # aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizafi aferente investitiei ,,Modernizare !ji 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 A vizul 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 ,,Modernizare ~i consolidare drumuri de interes local 1n 
comuna Reci, judetul Covasna"; 

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub lice 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 MD RAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea 1n 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. (1) 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 art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele 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; 



HOTA.RA.STE 

Art.I 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, judeful 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. 

Initiator, 
Primar, 

Dombor"J;:Lajos 

Avlzat pantru legalitats 
Data..l.S:-:.~.<; .:6~.?:.1-
Secretar general al comunai 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

PRIMA.RIA COMUNEI RECI 
NR.2976/15.06.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului 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" 

Conform prevederilor 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: 

"( 4) Devizul general 1ntocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate 'in cazul 
obiectivului nou/mixt de investitii ~i, respectiv, la faza documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii 1n cazu l interventiei la constructie existenta se actualizeaza prin grija beneficiarului 
investitiei/investitoru lui, ori de cate ori este necesar, dar 'in mod obligatoriu 'in urmatoarele situati i: 

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabi litate/documentatiei de avizare 
a lucrarilor de interventii; 

b) la data sol icitarii autorizatiei de constru ire; 
c) clupa finalizarea procedurilor de achizitie publica. rezultand valoarea de finantare a 

obiectivului de investi\ii; 
d) la data intocmirii sau modificarii de eatre ordonatorul principal de credite. potriv it 

legii, a listci obiectivelor de investitii , anexa la bugetul de stat sau la bugetul local." 
In baza dispozitiilor de ~antier, S.C. DRUMPROIECT S.R.L. a 1naintat devizului general 
actualizat, precum ~i tehnico-economici actualiza/i aferente investitiei ,,Modernizare Ji 
consolidare drumuri de interes local in comuna Reci, judetul Covasna" 1n vederea aprobarii prin 
hotarare a consiliului local conform prevederi lor art. IO alin.4 din HG nr.907/2016. 

In conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, documentatiile tehnico-economice ale 
obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele 
locale, precum ~i ale celor finantate din imprumuturi interne ~i externe, contractate direct sau 
garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative. 

Tinand cont de cele sus-mentionate propun spre aprobare proiectul de hotarare privind 
actualizarea devizului general ~i a indicatorilor tehnico economici a investitiei ,,Modernizare ~i 
consolidare drumuri de interes local in comuna RECI, judetul Covasna", in forma initiata de 
O1.Primar. 

CONSILIER 
PAP REKA-KA TALIN 

c/i· 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. ~0~8 I ~o.o, . :lo~l 

RAPORT DE A VIZARE 
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" 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 20 iunie 2022, a analizat proiectul 
de hotarare, privind aprobarea devizului general ~i aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 
aferente investitiei ,,Modernizare ~i consolidare drumuri de interes local in comuna Reci, judetul 
Covasna" 

in urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul de 
hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utila ~i 
oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, in 
baza art.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, totodata sunt respectate etapele de elaborare ~i continutul-cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, prevazute 
de HG 907/2016, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA FA VORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRESEDINTE 

M6diK6Ll, 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNA RECI 
Comisia p entru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finanfe, agricultura, gospodarire comunala, protecf ia 
mediului, come1J si turism 
Nr. ',;oJ, ~ ; ~d. o, .~~'-. 

Raport al comisiei de specialitate 
a.supra proiectului de hotardre, privind aprobarea devizului general actualizat ~i aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizati aferente investitiei ,,Modernizare ~i consolidare 

drumuri de interes local 1n comuna Reci, judetul Covasna" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare 
susmentionat, a constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile 
legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele 
sernnalate in referatul de aprobare al primarului 

Proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile Ordonantei de Urgenta 
a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, a Legii nr.3 l 7 /2021 , 
privind bugetul de stat pe anul 2022, a prevederilor Legii nr.273/2006, privind 
finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, totodata sunt 

respectate etapele de elaborare ~i continutul-cadru al documentatiilor tehnico
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 
publice, prevazute de HG 907/2016, 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de 
hotarare ~i propunem adoptarea hotararii in forma eliberata. 



ROMA.NIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNA RECT 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, 'invatamant, sanatate ~i familie, 
munca ~i protectie sociala, protectie copii, tineret ~i sport 
Nr. ~elf & j -<0.0, . ~o~~ 

RAPORT DE A VIZARE 
asupra proiectului 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" 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 20 iunie 2022 a analizat 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". 

in urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul de 
hotarare este 'intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

Sunt respectate prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, precum ~i prevederile din HG 907/2016 privind etapele de elaborare ~i 
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in referatul de 
aprobare. 

Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului 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". 

PRE$EDINTELE COMISIE, 
VERES IS~ 

I//_ . 
MEMBRU, 

BARABAS KALMAN 

SECRET AR COMISIE, 
BUKUR ISTVAN 


