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HOTĂRÂREA Nr.56 
din 17 septembrie 2020 

 
privind încheierea unui contract de cooperare cu “Asociația Pentru Persoane Vârstnice 

Sfânta Maria” din localitatea Recea, judetul Maramureș 
 

 Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa ordinară la data de  
17 septembrie 2020; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar,  referatul de  aprobare al 
compartimentului de asistență socială  prin care se propune cooperarea Comunei Recea cu “Asociatia 
Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria” cu sediul în Recea, în vederea realizării funcționalității  
Centrului de zi și Centrului de Servicii de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu “Sf. Nicolae”  
din Recea, avizul secretarului general şi avizul favorabil  al  Comisiilor de specialitate nr.1  pentru 
activităţi economico-financiare şi nr.4 pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, juridică şi de 
disciplină; 

 În conformitate cu prevederile: 
 a)  art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2) din Constituţia României, 
republicată; 
 b)  art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la                    
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
 c)  Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;  
 d)  Legii  nr.273/2006 privind finanţele publice, modificată şi completată; 
 e)  Ordonanta de Urgență nr.135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, art.23,lit.b, pct.7  
 f)  art. 27,alin.3 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei COVID-19; 
 g) art.1166 din Codul Civil 
 h)  Ordonanța nr.26/2000, modificată, cu privire la Asociații si Fundații; 
 i)  Legea nr.448/2006 republicată și modificată, privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap; 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c),alin.(7) lit.b), alin.(9) lit.a), art. 139  și  art.196 
alin.1 lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, 
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 
  Art.1. - Se aprobă încheierea unui contract de cooperare cu “Asociația Pentru Persoane 
Vârstnice Sfânta Maria” cu sediul în Recea, în vederea realizării functionalității  Centrului de zi si 
Centrului de Servicii de Recuperare  neuromotorie de tip ambulatoriu “Sf. Nicolae”  din Recea,  
județul Maramureș, conform  anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2.  - Se aprobă a se vira în contul “Asociației Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria” cu 
sediul  în Recea suma alocată pentru infiintarea centrului de zi si centrul de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu Sf. Nicolae , pentru anul 2020 suma de 225 mii lei pentru finantarea 
cheltuielilor  centrelor,conform OUG135/2020 ,art. 23 , lit. (b) , pct. 7,  pe baza sumelor primite în 
procent de 70% din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor  si suma de 67,5 mii lei  
30% cofinantare din bugetul local al comunei Recea.  
  Să susțină financiar demararea și desfășurarea activității Asociatiei ,în vederea realizarii 
obiectivelor propuse in prezentul contract conform Referatelor Financiare care se vor intocmi anual in 
conformitate cu Nota de fundamentare ,conform anexei 2 privind normele de finantare.   
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            Art.3. – Contractul de cooperare se încheie pe  perioadă nedeterminată, va intra în vigoare la 
data semnării acestuia de către Comuna Recea reprezentată , prin  Primar Pavel Octavian;  

 Art.4  - Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţiei Prefectului Jud.Maramureş, 
Compartimentul financiar-contabil, Asociației Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria din satul  
Recea, Primarului şi secretarului general al  comunei Recea. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
                    Dragomir LUPUȚ                                                                       Contrasemnează 
                                                                                                          Secretar General, 
                                                                                                       Maria PETRUȘ 
 
 
 
Recea la 17 septembrie 2020 
Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15  
Hotărâre adoptată cu: unanimitate 
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