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HOTĂRÂREA Nr.21
din 28 mai 2020

privind aprobarea închirierii terenului intravilan în  suprafață de
1453 mp și 683 mp  de la Asociația Composesorală Recea pentru parcare auto

lângă Baza sportivă și Sala de sport Recea

Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28 mai 2020;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare a 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 Adresa cu nr.3890/2020, a Comunei Recea prin care solicită închirierea unor
suprafețe pe lângă gardurile de  împrejmuire a bazei sportive și a sălii de sport din Recea, pentru amenajare
parcare auto;

Ţinând seama de Planurile de amplasament şi delimitare întocmite de topograf autorizat, din care
rezultă că terenurile în suprafață de 1453 mp și 683 mp, identificate cu CF 53133 și nr.cad 6717 Recea sunt
proprietatea Asociației Composesorale 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;
d)  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale completată;

Ţinând  seama că terenul este situat în intravilanul satului Recea, pentru închiriere prin hotărârea
Adunării Generale a membrilor composesori este stabilit un preț fix în sumă de 100 euro/ar/an/. Este
necesară și oportună această închiriere pentru a exista locuri de parcare pentru cei care participă la
activitățile și evenimentele sportive evitând aglomerările și a nu se perturba circulația pe drumul comunal
public în zonă;

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 închirierea  terenului intravilan,  în  suprafață de 1453 mp și  683 mp  de la
Asociația Composesorală Recea pentru amenajare parcare auto lângă Baza sportivă și Sala de sport Recea,
conform planurilor de amplasament și delimitare anexa nr.1 și anexa nr.2 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre;

Art.2.  –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Recea,
care este împuternicit să încheie contractul de închiriere al terenului  de la Asociația Composesorală Recea,
județul Maramureș, pentru suprafețele din anexa nr.1 și 2 la prețul de 100 euro/ar/an;

Art.3. – Hotărârea se comunică: Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş, OCPI – Maramureş,
Primarului  comunei Recea, Asociația Composesorală Recea , Secretarului  şi compartimentului juridic din
cadrul primăriei;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
           Dorin-Cosmin-Dumitru LUCACI                                            Contrasemnează

                                                                                              Secretar General,
Maria PETRUȘ

Recea la 28 mai 2020
 Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15
 Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru


