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HOTĂRÂREA Nr.47
din 12 august 2020
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip –
„ CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1, Str.STADIONULUI Nr.7,
satul MOCIRA comuna RECEA, județul MARAMUREȘ”
Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă extrordinară- de îndată
la data de 12 august 2020;
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 socialculturale,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.95/12.06.2020 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 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 predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a terenului situat în comuna
RECEA, satul Mocira, Judeţul Maramureş şi aflat în proprietatea Comunei Recea, în suprafaţă de
20.000 mp, identificat potrivit Cărtii funciare nr.50669 , nr. topo 50669 din UAT Recea, liber de orice
sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către CNI SA a obiectivului de investiţii
”CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1, Str.STADIONULUI Nr.7, satul MOCIRA comuna
RECEA, județul MARAMUREȘ”;
Art.2. – După momentul obținerii Ordinului de Ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației pe indicatorii tehnico-economici ai investiției, se aprobă demolarea tututor amenajărilor
existente în cadrul terenului de sport ce se află pe amplasament în vederea predării amplasamentului
către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A.;
Art.3. – Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare;

Art.4. – Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Recea, județul
Maramureș, a cheltuielilor pentru racordurile la utilități( electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de
combustibil utilizat, etc);
Art.5. - Consiliul Local al Comunei Recea se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele
de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului;
Art.6. - Consiliul Local al Comunei Recea se obligă ca, după predarea amplasamentului și a
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani.
Art.7. – Primarul Comunei Recea –Pavel Octavian va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Art.8 - Se revocă Hotărârea Consiliului Local Recea nr. 33/02.07.2020;
Art.9. - Prezenta hotărâre se comunică şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului: - Instituţiei Prefectului jud.Maramureş, Companiei Naţionale de Investiţii, Biroului
financiar-contabil, Primarului şi secretarului comunei Recea;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dragomir LUPUȚ

Recea la 12 august 2020
Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15
Hotărâre adoptată cu: unanimitate

Contrasemnează
Secretar General,
Maria PETRUȘ

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA RECEA
Compartiment URBANISM

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre inițiat de dl.primar privind predarea către Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a
amplasamentului si asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect
tip –„ CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1, Str.STADIONULUI Nr.7,
satul MOCIRA comuna RECEA, județul MARAMUREȘ”

Ţinând seama de necesitatea investiţiei privind construirea unei baze sportive pe terenul
de sport din Mocira, teren care este identificat cu nr.CAD 50669, liber de orice sarcini,
proprietatea privată a comunei Recea, iar pentru implementarea proiectului terenul trebuie
predat către CNI, toate construțiile existente pe teren trebuie demolate, utilitățile – apă, gaz,
curent, etc se vor asigura de către consiliul local- comuna Recea, precum și pentru depozitare
și organizare de șantier;
Există adresa de la Compania Națională de investiții nr.6538/2020, prin care ne solicită
modificarea HCL nr.33/2.07.2020, în sensul că se modifică denumirea proiectului și denumirea
ministerului , astfel că se revocă HCL nr.33/2.07.2020;
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.95/12.06.2020 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;
Se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea proiectului care face
obiectul prezentului Proiect de hotărâre, astfel că propun aprobarea proiectului de hotărâre
iniţiat de dl.primar în forma prezentată, în şedinţa extraordinară din 12 august 2020.

Inspector
Blaj Gelu

