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HOTĂRÂREA Nr.17 
 din 6 martie 2019 

privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului în  suprafaţă de 88740  mp, 

identificat cu nr.cadastral nr. 121404 UAT Baia Mare,  proprietatea privată a Comunei Recea 
 

Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 6 martie 
2019; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, raportul compartimentului de specialitate, avizul 
secretarului, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 – pentru activităţi economico-financiare şi al Comisiei de 
specialitate nr. 2 – pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism; 
 Având în vedere cererea SC ATP Exodus SRL nr. 1687/2019  prin care solicită concesionarea acestui 
teren  pentru construirea unui parc industrial privat în prelungirea construcţii aflate pe terenul, cu care Consiliul 
Local Recea este asociat cu această societate conform HCL nr. 8/13.02.2007 şi pe suprafaţa de 7252 mp care a 
fost concesionată direct conform HCL nr.68/2016 tot pentru extinderea construcţiilor aparţinătoare societăţii,  
suprafaţa solicitată  este alipită de terenul care face obiectul asocierii şi concesiunii din 2016,  această concesiune 
fiind oportună pentru ambele părţi prin dezvoltarea zonei, atragerea spre pregătire profesională a tineretului 
interesat de perfecţionare în mai multe domenii şi crearea de multe locuri de muncă; 
 Ţinând seama de Planul de amplasament şi delimitare vizat de OCPI Maramureş, a extraselor de carte 
funciară din care rezultă că terenul este proprietatea privată a comunei Recea; 
 În conformitate cu  prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia  

modificată şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale completată; 
d) art.15 alin.e, din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu  

modificările şi completările ulterioare;  
 Ţinând seama că terenul este situat în intravilanul municipiului Baia Mare conform extrasului de 
carte funciară , nr.cad 121404, este proprietatea privată a comunei Recea şi nu a fost revendicat de nici o 
persoană fizică sau juridică conform Legilor fondului Funciar în vigoare; 
 Luând în considerare Rapoartele de evaluare efectuate în anul  2019,  de către  PBS EVAL 
CONSULTING SRL SRL Baia Mare  şi  de către  dl.Mare Marcel Andrei,  evaluatori imobiliari  membrii al 
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România; 

În baza dispoziţiilor art. 36  precum şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,  

ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 
Art.1. – Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului intravilan,  în suprafaţă de  88740 mp, 

identificat cu nr.cadastral nr.121404 UAT Baia Mare,  proprietatea privată a Comunei Recea, pentru construirea 
unui parc industrial privat; 

Art.2.  -  Concesionarea terenului se face în favoarea SC ATP Exodus SRL cu sediul social în Săsar 
str.Sub Dura 4-5, Jud.Maramureş, CIF – RO7366654, reprezentată de dl. Cirţ Mircea Director general pe o 
durată de 49 de ani; 

Art.3. –  Redevenţa anuală de concesionare a terenului este de 79.900 euro/an,  sumă care se va plăti în 
lei la cursul euro din data plăţii;  

Art.4.  –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Recea, care 
este împuternicit să încheie contractul de concesiune al terenului şi să stabilească clauzele din contractul de 
concesiune; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Art.5. – Hotărârea se comunică: Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş, OCPI – Maramureş; 

Societății ATP Exodus SRL, Primarului comunei Recea, Secretarului  şi compartimentului juridic din cadrul 
primăriei; 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

        Alexandru-Vasile RUS                                                  SECRETAR 
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Recea la 6 martie 2019 

Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi - 15 

Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 

 


