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HOTĂRÂREA Nr.34

din 2 iulie 2020
privind aprobarea participării Comunei Recea, în calitate de ”Promotor Proiect„  la

proiectul ”Locuință maxim protejată Sfânta Maria” Str.Florilor nr.3, în localitatea Recea,
 comuna Recea, județul Maramureș;

 Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă extraordinară- de îndată
la data de 2 iulie 2020;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, raportul serviciului de specialitate , avizul
secretarului şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – pentru activităţi economico-financiare, a
Comisiei de specialitate nr. 3 – pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,  sport, sănătate şi
familie ;

Ţinând seama de necesitatea realizării investiţiei „Locuință maxim protejată Sfânta Maria ” în
localitatea Recea str.Florilor nr.3, comuna Recea, județul Maramureș, care să deservească toate satele
comunei Recea, fiind persoane bolnave în comună care au nevoie de o îngrijire și supraveghere medical
într-o astfel de locuință protejată;

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) Protocolul 38c la Acordul Spatiului Economic European privind Mecanismul Financiar al

Spatiului Economic European 2014-2021,
           d) Regulamentul de implementare al Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European
2014-2021,
            e) Dispozitiile art.194.9 si următorele din Codul Civil.

f) Eligibilitatea Proiectului nr.4025/2020 denumit “Locuința Maxim Protejata Sfânta
Maria”,str.Florilor,nr 3,Comuna Recea,Județul Maramureș ,materializată prin Adresa nr 1289/26.06.2020
în care UAT Comuna RECEA, Județul. Maramureș are calitatea de PROMOTOR DE PROIECT:

g) Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.119/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiei şi turismului nr.1430/2005,

h)  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 ratifică și se aprobă participarea Comunei Recea , cu sediul în localitatea Recea,
Comuna Recea, Str.Primăriei nr.2,Jud. Maramureș, în calitate de “Promotor Proiect “ la
proiectul “Locuință Maxim Protejată Sfânta Maria”- Str.Florilor ,nr 3,Comuna Recea,Jud
Maramureș” având nr 4025/2020 ,împreună cu “Asociația Pentru Persoane Vârstnice Sfânta
Maria” Comuna Recea, localitatea Recea str.Florilor nr. 1, Jud Maramures, aceștia din urmă
având calitatea de Partener.

Art.2. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat/Acordului de Asociere în
Participațiune depus ca Anexa 5, la Cererea de Finantare a proiectului “Locuință Maxim Protejată
Sfânta Maria” str.Florilor ,nr.3,localitatea Recea, Comuna Recea,Județul Maramureș  având nr .
4025/2020, în care Asociația va avea calitatea de Partener  iar  Comuna Recea,Jud.Maramureș, va
avea calitatea de Promotor Proiect.



Art.3. Se aprobă ca în cadrul proiectului “Locuință Maxim Protejată Sfânta Maria” în
localitatea Recea, Str.Florilor nr. 3, Comuna Recea ,Județul Maramures, în calitate de Promotor
Proiect  va avea drepturi și obligații prevăzute la Secțiunea  6. ”Obligațiile Promotorului de
Proiect”care este parte integrantă din Acordul de Parteneriat /Acord de Asociere în Participațiune
și  în Cererea de Finanțare la  pct .18,18.1 si 18,2 precum și  ori ce alte activități necesare și utile
pentru realizarea proiectului.

Art.4. Se împuternicește să semneze  Acordul de Parteneriat/Acordul de Asociere în
Participațiune depus ca Anexa nr 5 la Cererea de Finanțare a proiectului “Locuință Maxim
Protejată Sfânta Maria” Str.Florilor, nr.3, localitarea Recea, Comuna Recea , Județul
Maramureș”având  nr. 4025/2020 , în care Asociația va avea  calitatea de Partener iar  Comuna
Recea ,Jud. Maramures , va avea calitatea de Promotor de Proiect,  Primarul  Comuna RECEA,
în forma inițială în forma rezultată ulterior ca urmare a întelegerilor dintre părti sau ca urmare a
impunerilor Operatorului de Program.

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţiei Prefectului Jud.Maramureş,
Compartimentul financiar-contabil şi urbanism , Fondul Român de Dezvoltare Socială București ,
Primarului şi secretarului comunei Recea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
                  Dorin-Cosmin-Dumitru LUCACI                                         Contrasemnează

                                                                                                 Secretar General,
Maria PETRUȘ

Recea la 2 iulie 2020
 Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15
 Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru


