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HOTĂRÂREA Nr.59
din 7 septembrie 2021

privind  aprobarea “Regulamentului de exploatare și administrare a
Terenurilor de sport cu gazon sintetic și a bazelor sportive cu iarbă

din comuna Recea, judeţul Maramureş”

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa extraordinară la data
de 7 septembrie 2021;

Având în vedere proiectul de hotărâre referatul de aprobare al grupului de consilieri, raportul
compartimentului de resort, avizul secretarului general şi avizul Comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.3;

În conformitate cu prevederile:
a)  Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
b)  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul  juridic al acesteia modificată,
c)  Legii nr.273/2006 a finanţelor publice, modificată
d) Legii nr.61/1991(r3) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convețuire

socială, a ordinii și liniștii publice;
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 “Regulamentul de exploatare și administrare a Terenurilor de
sport cu gazon sintetic și a bazelor sportive cu iarbă din comuna Recea, judeţul
Maramureş”prevăzut  în Anexa 1, ca parte integrantă a acestei hotărâri;

Art.2.  - Se aprobă a  tarifele de utilizare a ,,Terenurilor de sport cu gazon sintetic și
a bazelor sportive cu iarbă”din comuna Recea, judeţul Maramureş, prevăzut în Anexa 2 –
parte integrantă a acestei hotărâri;

Art.3 . - Primarul Comunei Recea,  prin compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4  – Se abrogă HCL nr. 73/2017 ;
Art.5. –  Prezenta hotărâre se comunică:Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş,

Compartimentul financiar-contabil și Primarului  şi secretarului comunei Recea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
           Gavril-Florin GHERASIM

      Contrasemnează
                                                                                              Secretar General,

                                          Maria PETRUȘ

Recea la 7 septembrie 2021
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 12
Hotărâre adoptată cu: unanimitate




