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HOTĂRÂREA Nr.79 
din 21 decembrie 2020 

privind  organizarea unei Comisii Mixte la nivelul  UAT Recea 
 

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă extraordinară la 
data de 21 decembrie 2020; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare și raportul 
compartimentului de specialitate,  avizul secretarului general  şi avizul favorabil al Comisiilor de 
specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;  
 În conformitate cu  prevederile: 

a)  art.127 din Ordonanța  de Urgență nr.57/2019 privind  Codul  Administrativ , 
modificată ; 

b) Art.28 din Legea nr.10/1995(r2) privind calitatea în constructii; 
 În temeiul  prevederilor ,art.155 alin.(1) lit.e) şi ale art.196 alin.(1) lit.b) din  Ordonanța  de 
Urgență nr.57/2019 privind  Codul  Administrativ ; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, 
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

  

Art.1.  – Se aprobă organizarea unei comisii mixte  formată din consilieri locali, specialiști 
din aparatul de specialitate al primarului ,  din partea firmei de proiectare și administratorul rețelei 
de canalizare  la nivelul comunei Recea,  în următoarea componență: 

1. Lucaci Dorin-Cosmin-Dumitru  -  Viceprimar   
2. Roman Gabriel-Teodor  - consilier local 
3. Nemeș Marian-Adrian   - consilier local 
4. Ardelean Vasile-Alexandru – consilier local 
5. Boier Mihai  - Inspector  implementare proiecte specializare – inginer constructor; 
6. Butean Rodica – Inspector de specialitate – specializare – inginer constructor; 
7. Reprezentant firmă proiectare rețea canalizare; 
8. Reprezentant  SC Vital SA , administrator rețea; 
9. Dobra Ioan inginer, locuitor sat Săsar. 
Art.2. – Obiectivul care va fi verificat  de Comisia Mixtă este rețeaua canalizare a apelor 

menajere din localitatea Săsar ;  
Art.3 - Comisia Mixtă se organizează pe perioada determinată;  

 Art.4 - Hotărârea se comunică: Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş, Membrilor 
Comisiei Mixte, Primarului şi secretarului comunei Recea, judeţul Maramureş; 
 
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
              Vasile-Alexandru ARDELEAN                      Contrasemnează 
                                                                                                         Secretar General, 
                                                                                                       Maria PETRUȘ 
 
Recea la  21 decembrie 2020 
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 15 
Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru,  
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