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HOTĂRÂREA Nr. 77
din 8 decembrie 2020
privind interzicerea depozitării temporare sau permanente a deșeurilor menajere pe raza
administrativă a UAT Recea, județul Maramureș

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa ordinară la data de
8 decembrie 2020;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de domnii consilieri Lucaci Dorin, Ardelean
Alexandru, Dobra Călin, Mădăras Dan, Petruș Vasile, Roman Gabriel, Colcer Iuliu, Pop Lucian și Nemeș
Marian, referatul de aprobare al grupului de consilieri, avizul secretarului general şi avizul favorabil al
Comisiilor de specialitate nr.2 şi nr.4;
În conformitate cu prevederile:

a) Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 modificată, privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale şi a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 modificată privind regimul juridic al contravenţiilor;
b) Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată și modificată ;

c) art.129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată;
d) Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. a) şi ale art. 139 din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. – Începând cu data adoptării prezentei, se interzice depozitarea temporară sau
permanentă de deșeuri menajere, pe raza administrativ a UAT Recea , județul Maramureș;
Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţiei Prefectului Jud.Maramureş,
Consiliului Județean Maramureș, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea
Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș(ADIGIDM), Agenției pentru Protecția
Mediului Maramureș, Garda de Mediu Maramureș.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Vasile-Alexandru ARDELEAN

Recea la 8 decembrie 2020
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 15
Hotărâre adoptată cu: 10 voturi pentru, 4 abțineri, 1 împotrivă.

Contrasemnează
Secretar General,
Maria PETRUȘ
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VIZAT
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REFERAT DE APROBARE
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Normelor Financiare-Anexa 2 la
HCL nr.36 din 9 iulie 2015 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Club Sportiv Fotbal
comuna Recea, judeţul Maramureş începând cu anul competițional 2020-2021
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 bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020;
d) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, modificată şi completată;

e) HCL Recea nr.36/2015 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Club Sportiv Fotbal
comuna Recea,judeţul Maramureş în anul 2015;
f) art.129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
g) art.3 alin.(1), art.67 alin (2) litera b şi art.69 din Legea nr.69/2000, legea educaţiei fizice şi
a sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportivă, modificată;
i)
Legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile Legii sportului și normele de aplicare s-au modificat normele după
cum urmează: - antrenor principal: 5000,00 lei / lună
antrenor secund : 3000,00 lei / lună
- medic: 80% din indemnizaţia sportivului antrenat;
- asistent medical - maseur, kinetoterapeut: 60% din indemnizaţia antrenorului principal;
- asistent medical: 55% din indemnizaţia antrenorului principal;
- maseur: 50% din indemnizaţia antrenorului principal.
Datorită faptului că echipa de fotbal a ACSF comuna Recea este propusă să joace baremul pentru
trecerea din Liga III în Liga II și în eventualitatea unei reușite trebuie ca din punct de vedere organizatoric
și financiar să fie cuprinse în Normele Financiare, cele mai importante modificări sunt cele de mai jos:
În eventualitatea promovării în Liga II organizaţia sportivă poate acorda premii de joc, după cum
urmează:
- în sumă de 500,00 de lei/sportiv pentru victorie.
- în sumă de 300,00 de lei/sportiv pentru meci egal.
În eventualitatea promovării în LIGA II sunt necesare:
a) înființarea a 5 grupe de juniori, după cum urmează:
- Juniori under 11 ani
- Juniori under 13 ani
- Juniori under 15 ani
- Juniori under 17 ani
- Juniori under 19 ani
b) Înființare următoarele posturi:
- Președinte club cu o indemnizație de 3000 lei/lună
- Coordonator centru copii și juniori cu o indemnizație de 3000 lei/lună
- Delegat echipă cu o indemnizație de 2000 lei/lună
- Ofițer de presă -2000 lei/lună
- Antrenor Juniori under 11 ani cu o indemnizație de 2000 lei

- Antrenor Juniori under 13 ani cu o indemnizație de 2000 lei
- Antrenor Juniori under 15 ani cu o indemnizație de 2000 lei
- Antrenor Juniori under 17 ani cu o indemnizație de 3000 lei
- Antrenor Juniori under 19 ani cu o indemnizație de 3000 lei
Fiind îndeplinite condițiile legale prin proiect de hotărâre, propun aprobarea proiectului de
hotărâre iniţiat de dl.primar în forma prezentată, în şedinţa ordinară din data de 23 iulie 2020.
Sef Birou

Vlad BURZO

