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HOTĂRÂREA Nr.52 
din 26 august 2020 

 

privind  aprobare PUD – pentru ” Hală de depozitare și spații administrative 
P-P+1 Parțial,  împrejmuire” în satul Săsar str. Sub Dura nr.F.N.  

comuna Recea, județul Maramureș 
 

 Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de  26 august  2020; 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, raportul compartimentului de 
specialitate, avizul secretarului şi avizul Comisiei de specialitate nr. 2 – pentru agricultură, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism; 
 Existând  Avizul  Favorabil nr.23 din 28 iulie 2020  al  Consiliului Judeţean Maramureş 
– Arhitect Șef;  

  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) 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, 

d) Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Legii nr.50/1991 republicată, modificată şi completată ulterior; 

e) 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: 

 
 Articol unic. – Se aprobă PLANUL URBANISTIC DE DETALIU  – pentru 

”Hală de depozitare și spații administrative P-P+1 Parțial,  împrejmuire” în satul Săsar      
str. Sub Dura nr.F.N. comuna Recea, județul Maramureș”, în satul Săsar str. Sub Dura 
nr.F.N. comuna Recea, județul Maramureș, executat de  S.C. STUDIUM SRL -  Baia Mare, 
beneficiar Tomoiagă Simion și Susana domiciliați în Moisei nr.1435 C. 

 
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
                    Dragomir LUPUȚ                                                                       Contrasemnează 
                                                                                                         Secretar General, 
                                                                                                       Maria PETRUȘ 
 
Recea la 26 august 2020 
Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15  
Hotărâre adoptată cu: unanimitate 
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