
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA
str. Primăriei nr.2, localitatea Recea
Telefon 0262287202; 0262287240. Fax 0262287555.

e-mail: office@primaria-recea.ro  site: www.primaria-recea.ro

 HOTĂRÂREA Nr.25
din 22 aprilie 2021

privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu Administrația Bazinală de Apă
Someș-Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa ordinară la data de
 22 aprilie 2021;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar,  referatul de  aprobare, raportul
compartimentului  de specialitate , avizul secretarului general şi avizul favorabil  al  Comisiilor de
specialitate nr.1 pentru activități economic financiare și nr. 2 – pentru agricultură, amenajarea teritoriului,
urbanism, protecţia mediului şi turism;
             Existând  adresa nr.1200/2021  a Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, Sistemul de
Gospodărire a Apelor Maramureș, prin care  se comunică că pentru lucrările de decolmatare cursului de apă
Săsar, în comuna Recea trebuie încheiat un Protocol de colaborare aprobat prin hotărâre de consiliul local;

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)  art.2, lit.a) și b) art.3, alin.1) alin.1”1; art.4, alin.2), art.34 , alin.4) din Legea  Apelor nr.107/1996,

republicată, modificată și completată ulterior;
d)  art.8, lit.k) din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
e) Ordinul comun nr.459/78/2019 al MAP și MAI, cap.II , art.41, lit.(a);
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 Protocol de colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Someș-

Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;

Art.2.  – Se împuternicește Primarul comunei Recea dl. Pavel Octavian, să semneze Protocolul de
colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș;

 Art.3.  - Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţiei Prefectului Jud.Maramureş, Compartimentul
financiar-contabil și Compartimentul gospodărire comunală și protecția mediului al comunei Recea,
Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, Primarului şi
secretarului general al  comunei Recea.

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
                            Mircea CÎMPIAN                            Contrasemnează

                                                                  Secretar General,
                                                        Maria PETRUȘ

Recea la 22 aprilie  2021
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 15
Hotărâre adoptată cu: 14 voturi pentru și 1 abținere
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