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      JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA 

str. Primăriei nr.2, localitatea Recea 

Telefon 0262287202; 0262287240. Fax 0262287555. 

E-mail: primariarecea2000@yahoo.com  site: www.primaria-recea.ro 
 

HOTĂRÂREA Nr.18 
din 6 martie 2019 

 

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 505 m², 

              proprietate privată a comunei Recea, domnului BLAJ OVIDIU-CĂTĂLIN 

 și soția BLAJ SIMONA-VICTORIA 
 

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 avizul Comisiei de specialitate nr. 2 – pentru agricultură, amenajarea teritoriului, 
urbanism, protecţia mediului şi turism; 
 Existând cererea fam. Blaj Ovidiu-Cătălin și Blaj Simona-Victoria cu nr.1668/2019, prin care 
solicită cumpărarea terenului concesionat în baza Contractului de Preluare a Concesiunii nr.1366/2019,  
în suprafaţă de 505 mp, în localitatea Săsar str.Macului nr.10, identificat cu nr.CAD 50993  UAT 
Recea, pe care se găseşte construită casa de locuit  a cărui proprietari  sunt; 
 Existând  Raportul de evaluare efectuat  de către ing. Mare Marcel evaluator imobiliar, membru 
al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România pentru terenuri din această zonă a satului Săsar; 

 În conformitate cu  prevederile  Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia modificată şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale completată; 
 Ţinând seama că terenul este proprietatea privată a comunei Recea şi nu a fost revendicat de 
nici o persoană fizică sau juridică  conform Legilor fondului Funciar în vigoare; 
 În baza dispoziţiilor art. 36  precum şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, modificată şi completată ulterior; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, 

ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

Art.1. – Se  aprobă  vânzarea  directă fără licitaţie publică, a terenului proprietate privată a 
comunei Recea, judeţul Maramureş, în  suprafaţă de 505 m² identificat cu nr. CAD 50993 din UAT 
Recea, actualului proprietari ai  casei de locuit de pe acest teren cu adresa sat Săsar strada Macului 
nr.10,  dlor Blaj Ovidiu-Cătălin, CNP 1880226245061,cu domiciliul în localitatea Săsar str. Macului 
nr.10 și Blaj Simona-Victoria CNP 2900131245079 domiciliată în Baia Mare str. Macului  nr.1B/44, 
judeţul Maramureş. 

Art.2.  – Vânzarea directă a  terenului în suprafaţă de 505 m² situat în Săsar  identificat cu 
nr.cadastral 50993  UAT Recea, proprietate privată a comunei Recea în sat Săsar, cu preţul de 10 
euro/mp – total sumă 5050 euro. 

Art.3. – Suma obţinută din vânzarea terenului va fi utilizată pentru lucrări de interes public ; 
Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Recea, 

care este împuternicit să încheie contractul de vânzare-cumpărare al terenului. 
Art.5. – Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş; 
- D.lor Blaj Ovidiu-Cătălin și Blaj Simona-Victoria 
- Primarului comunei Recea, judeţul Maramureş; 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

        Alexandru-Vasile RUS                                                  SECRETAR 

                                                                                Maria PETRUŞ 
 

Recea la 6 martie 2019 

Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi - 15 

Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 

mailto:primariarecea2000@yahoo.com
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