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HOTĂRÂREA  nr.31 
din 13 mai 2021 

privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem informaţional pentru managementul integrat 
al apelor-etapa IP dezvoltat de către Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului 

pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia 

Consiliul Local al Comunei Recea Judeţul Maramureş,  întrunit în şedinţa extraordinară  din data  de 13 mai 2021;       
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare  și raportul de aprobare al 
compartimentului  de specialitate, avizul secretarului şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2; 
 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; 
d)  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia modificată ulterior; 
e)  Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
f) Ordinul nr.1422 din 16 mai 2012 MMP și Nr. 192/02.08.2012 MAI, 
 Luând act de : 
 Adresa cu nr.161690/MAN/ 2020 a A.N. Apele Române, a Memoriului tehnic, privind Sistemul de 
avertizare alarmare a populaţiei în aval de baraje; 
 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, modificată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, 
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1. - Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Sistem informaţional pentru managementul integrat al 
apelor-etapa IP dezvoltat de către Administraţia Naţională "Apele Romane"a terenului pentru construcţia/extinderea/ 
reabilitarea obiectului de investiţii Sistem de avertizare alarmare a populaţiei din aval de baraje, în cadrul proiectului 
„Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa IP , teren identificat  în localitatea Lăpușel, 
conform anexei nr.1 Planul de situaţie care face parte integrantă la prezenta hotărâre ; 
 Art.2. - Obiectul de investiţii Sistem de avertizare alarmare a populaţiei din aval de baraje aferent proiectului 
„Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de către Administraţia Naţională 
"Apele Romane", se vor construi/extinde/reabilita pe terenul care se află în domeniul public al comunei Recea, teren 
disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect. 
 Art.3. - Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Recea –Pavel Octavian; 
 Art.4. - Hotărârea se comunică: Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş, Compartimentului agricol și 
urbanism al primăriei , Primarului şi secretarului general al comunei Recea, judeţul Maramureş; 
 
 
           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
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Recea la 13 mai  2021 
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 11 
Hotărâre adoptată cu: 11 voturi pentru  
 


