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 HOTĂRÂREA Nr.51
din 13 august 2021

Pentru modificarea Hotărârii nr.55  din 17 septembrie 2020
privind trecerea în domeniul public al investiţiei:

”Înființare și dotare grădiniță în localitatea Săsar, comuna Recea,
județul Maramureș”

Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de  13 august 2021;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar, avizul secretarului, raportul de
aprobare al compartimentului de specialitate, avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ;

În conformitate cu prevederile:
a) Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,

ratificată prin Legea nr.199/1997;
b) art.36, alin.1, al Legii nr.18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificări şi

completări.
c) art.3, alin.4 din Legea 213/1998, privind  proprietatea publică si regimul juridic al

acesteia,cu modificări.
d) pct.III, subpct(5)din Anexa la Legea nr.213/1998, cuprinzând bunurile care alcătuiesc

domeniul public al comunei Recea;
e) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
Având în vedere, că investiţia ”Înființare și dotare grădiniță în localitatea Săsar, comuna

Recea, județul Maramureș” a fost derulată prin programul FEADR, Măsura 7.2 și trebuie trecută în
completarea anexei la Hotărârea de însușire a Inventarului Domeniului Public nr.20/2016 și în anexa
nr.47 din Hotărârea Guvernului nr.934/2002, privind atestarea domeniului public al judetului
Maramureș, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramureș.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45, art.63 alin.(1) lit.c), precum şi pe cele ale art.126
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA, adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic  - Valoarea totală  a investiţiei ”Înființare și dotare grădiniță în
localitatea Săsar, comuna Recea, județul Maramureș” este de 1.786.510,89 lei  în loc de
1.761.019,90 lei  . Valoarea corectată  a investiției va fi trecută în anexei  nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre. Toate celelalte articole din HCL nr.55/2020
rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
           Gavril-Florin GHERASIM

      Contrasemnează
                                                                                              Secretar General,

                                          Maria PETRUȘ

Recea la 13 august 2021
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 14
Hotărâre adoptată cu: unanimitate


