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       HOTĂRÂREA Nr.37 
           din 28 mai 2021 

privind  cuprinderea  în domeniul public al comunei Recea a imobilului – teren, drum de 
acces identificat cu nr.cadastral 50944 UAT Recea, în suprafaţă de 343 mp, str. Viilor 

– sat Lăpușel,  prin donaţie cu titlu gratuit  
 
 Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
mai 2021; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare, raportul 
compartimentului de specialitate, avizul secretarului general  şi avizul Comisiei de specialitate nr. 2 – 
pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism; 
 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.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată; 
 d) Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia modificată  

Ţinând seama că terenul - drum de acces identificat cu suprafaţa de - 343 mp cu nr.cadastral 
50944 loc. Lăpușel  este stradă  cu denumirea strada Viilor, va fi identificată cu  număr cadastral în 
Inventarul domeniul public al comunei Recea. 

Există cererea cu nr.6587/2020, prin care proprietarii acestui teren solicită trecerea în domeniul 
public al acestei străzi prin donație cu titlu gratuit în fața Notarului Public; 

 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;  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,  
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. – Se aprobă cuprinderea în domeniul public al comunei Recea a imobilului – teren, strada 

Viilor în localitatea Lăpușel, comuna Recea, cu suprafață  de:  343  mp cu nr.cadastral 50944 Recea, 
proprietari  Sabou Roxana și Daniel Florin, Dragan George –Lucian, Caprar Alexandru și Susana, 
Brata Emil și Nicoleta, Pop Ionel-Adrian și Claudia –Monica, Birle Ionut-Mihai și Cristina-Nicoleta 
prin donaţie cu titlu gratuit; 

Art.2. - Se împuterniceşte dl.primar Pavel Octavian pentru a încheia actul de donaţie în formă 
autentică la Notarul Public, pentru copletarea Inventarului domeniului Public; 

Art.3. –  După operarea în CF a donaţiei se va completa anexa  la Hotărârea Consiliului Local 
privind  Inventarul domeniului public al comunei Recea; 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş, Notar 
Public pentru încheierea actului de donaţie, OCPI Maramureş, Primarului şi secretarului general al 
comunei Recea, judeţul Maramureş; 

 
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
              Iuliu-Ioan COLCER                              
                                Contrasemnează 
                                                                                                     Secretar General, 
                                                                                     Maria PETRUȘ 
 
Recea la 28  mai  2021 
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 15 
Hotărâre adoptată cu: unanimitate 
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