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HOTĂRÂREA Nr.7 
din 29 ianuarie 2019 

privind rezilierea de drept a Contractului de concesiune nr.2961 din 17.07.2003,  

încheiat între Consiliul Local al comunei Recea și BD Mitrea SNC având ca obiect 
concesiunea terenului situat în Lăpușel (între lacul 2 Veverițe și Drumul E58) suprafața de 

20000 mp; 
 

         Consiliul Local al Comunei Recea Judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa ordinară din data 
29  ianuarie 2019; 
         Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare al 
compartimentului  juridic, avizul secretarului şi avizul favorabil Comisiei de specialitate nr. 2; 
 Terenul este proprietatea privată a comunei Recea  în conformitate cu prevederile Legii nr. 
18/1991 a fondului funciar, art.36, alin.1, republicată cu modificări şi completări şi nu a fost 
revendicat de nici o persoană fizică sau juridică; 
         În conformitate cu  prevederile: 
 - HCL nr. 17,18,19,20 și 21  din   2002 ale Consiliului Local Recea, de aprobare a 
concesiunii și a PUD nr.124/1997 avizat de Consiliul Județean Maramureș; 

- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia modificată; 
- Legea nr.7/1996 r3 privind cadastru şi publicitatea  imobiliară, modificată; 
- Ordin Nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere  

in evidentele de cadastru si carte funciară, modificat; 
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale completată; 
- Legii nr.52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

În temeiul prevederilor art.36 şi art.45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, 
republicată,  cu modificările si completările ulterioare;        

    
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se reziliează de drept  conform  art.10 din  Contractul de concesiune 
nr.2961 din 17.07.2003,  încheiat între Consiliul Local al comunei Recea și BD Mitrea SNC 
având ca obiect concesiunea terenului situat în Lăpușel (între lacul 2 Veverițe și Drumul 
E58) suprafața de 20000 mp, motivat de faptul că concesionarul nu și-a respectat obligațiile 
asumate prin contract prevăzute la art.2, art.3, art.6, art.18,art.19,art.20 și art.21; 
          Art.2. -  Se împuternicește Primarul comunei Recea, dl. Pavel Octavian să efectueze 
toate demersurile către ANCPI Maramureș în vederea operării radierii din Cartea Funciară 
nr.1848 Lăpușel nr.topo 1016/2/b/1/3/2/2 și 1016/2/b/1/3/1/2 a dreptului de concesiune. 
            Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică: 

-  Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş; 
-  ANCPI Maramureș; 
-  Primarului şi secretarului comunei Recea; 

     
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

        Alexandru-Vasile RUS                                                  SECRETAR 

                                                                                Maria PETRUŞ 

 

 
 

 

 

Recea la 29 ianuarie 2019 

Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi - 15 

Hotărâre adoptată cu: 14 voturi pentru 
și 1 abținere



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


