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 HOTĂRÂREA Nr. 16 
din 7 aprilie 2020 

 

privind aprobarea necesității și  oportunității exploatării cantității de 2000 mc agregate 
minerale, din albia râului Lăpuș; 

 

Consiliul Local al Comunei Recea Judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa ordinară  
       din data  de 7 aprilie  2020;       

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare al 
compartimentului  de specialitate cu privire la oportunitatea exploatării cantității de 2000 mc 
agregate minerale cu titlu gratuit și necesitatea exploatării acestei cantități pentru lucrări de 
reparații și întreținere drumuri, prin încheierea unui contract cu o firmă autorizată, avizul 
secretarului şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2; 
 În conformitate cu  prevederile: 

a) Legii nr.107/1996 -  legea apelor 
b) Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice modificată; 
c) H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice; 

d)  Legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din 
Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, 
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1   – Se aprobă necesitatea și oportunitatea  exploatării cantității de 2000 mc 
agregate minerale, din albia râului Lăpuș, necesare realizării lucrărilor de întreținere 
drumuri în comuna Recea, lucrări care se vor realiza cu firmă autorizată; 
 Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredințează Primarul comunei Recea; 
 Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul 
Maramureş, Administrația Națională ” Apele Române”, Administrația bazinală de apă 
”Someș-Tisa” ,  Primarului  şi secretarului comunei Recea. 
 
 
 
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
           Dorin-Cosmin-Dumitru LUCACI                                                 Contrasemnează 
                                                                                                   Secretar General, 
                                                                          Maria PETRUȘ  
 
 
 
  Recea la 7 aprilie 2020 
  Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15 
  Hotărâre adoptată cu: 9 voturi pentru , 1 abținere și 
                               5 împotrivă 




