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HOTĂRÂREA Nr.37 
din 15 aprilie 2019 

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executării 

obiectivului de investiţii Proiect tip – „ Bazin de înot didactic  din localitatea Recea, comuna 
RECEA,judeţul Maramureş” 

 

Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 aprilie 2019; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar,  referatul de aprobare a compartimentului 

urbanism, avizul secretarului şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – pentru activităţi economico-
financiare şi a Comisiei de specialitate nr.3 - pentru activităţi social-culturale,culte,învăţământ,sport,sănătate şi 
familie; 
 Având în vedere 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) Ordonanţei Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea  

Ordonantei Guvernului nr 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii“C.N.I.” S.A; 
      d) Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale 

           e) Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, completată; 
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 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a terenului situat în  comuna RECEA, 
Judeţul Maramureş şi aflat în proprietatea Comunei Recea, în suprafaţă de 5355 mp, identificat potrivit Cărtii 
funciare nr. 54813 , nr.CAD 54813 din UAT Recea, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de 
catre CNI SA  a obiectivului de investiţii „ Bazin de înot didactic  din localitatea Recea, comuna 
RECEA,judeţul Maramureş” 

Art.2.  - Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al comunei Recea pentru : 
 -  Lucrări de sistematizare pe verticală a amplasamentului; 

    -  Racorduri la utilităţi (electrica, apa,canal,gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc); 
    -  Întreţinerea si exploatarea obiectivului de investiții. 
Art.3. Consiliul Local al comunei Recea  se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren 

necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului ; 
Art.4. - Consiliul Local al Comunei Recea  se obliga ca, după predarea amplasamentului si a obiectivului 

realizat, sa mențina destinația acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani. 
Art.5. - Primarul Comunei Recea –Pavel Octavian va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 
Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului: - Instituţiei 

Prefectului jud.Maramureş; Companiei Naţionale de Investiţii;Serviciului finanţe-contabilitate, Primarului şi 
secretarului comunei Recea; 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
         Mircea CÎMPIAN                                                     SECRETAR 
                                                                     Maria PETRUŞ 

Recea la 15 aprilie 2019 
Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi – 15  
Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 
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