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HOTĂRÂREA Nr.67
din 29 septembrie 2021

Privind aprobarea Caietelor de Sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a unor
terenuri din proprietatea privată a comunei Recea, Județul Maramureș

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

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare,  raportul
compartimentului de resort , avizul secretarului general şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.
1 – pentru activităţi economico-financiare şi a   Comisiei de specialitate nr. 2 – pentru agricultură,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism;

În conformitate cu  prevederile:
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată

prin Legea nr. 199/1997;
c) art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

modificată şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale completată;
d) Legii  nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu  modificările şi completările

ulterioare;
e) Legii  nr.7/1996 r3 privind cadastru şi publicitatea  imobiliară, modificată;
f) Hotărârii Consiliului Local Recea nr.26/ 22 aprilie 2021 privind aprobarea concesionării prin licitaţie

publică a terenului în  suprafaţă de 10.008 mp, identificat cu nr.cadastral nr.116733  UAT Baia Mare
g) Hotărârii Consiliului Local Recea nr.27/ 22 aprilie 2021 privind aprobarea concesionării prin licitaţie

publică a terenului în  suprafaţă de 17.445 mp, identificat cu nr.cadastral nr.116734  UAT Baia Mare
h) Hotărârii Consiliului Local Recea nr.28/ 22 aprilie 2021 privind aprobarea concesionării prin licitaţie

publică a terenului în  suprafaţă de 27.771 mp, identificat cu nr.cadastral nr.116735  UAT Baia Mare
i) Hotărârii Consiliului Local Recea nr.73/8 decembrie 2020 privind aprobarea concesionării prin licitaţie

publică a suprafeţei de teren 3000 mp nr.cadastral 59074, UAT Recea, sat Săsar, comuna Recea, județul
Maramureș

j)  art.310 și art.362 alin(1) din Ordonanța de Urgență nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, modificată;
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 Caietul de Sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică, a terenului  în
suprafaţă de 10.008 mp, identificat cu nr.cadastral nr.116733  UAT Baia Mare;

Art.2.  - Se aprobă Caietul de Sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică, a terenului  în
suprafaţă de 17.445 mp, identificat cu nr.cadastral nr.116734  UAT Baia Mare

 Art.3.  - Se aprobă Caietul de Sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică, a terenului  în
suprafaţă de 27.771 mp, identificat cu nr.cadastral nr.116735  UAT Baia Mare

   Art.4.  -  Se aprobă Caietul de Sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică, a terenului  în
suprafaţă de 3000 mp nr.cadastral 59074, UAT Recea, sat Săsar, comuna Recea, județul Maramureș

Art.5.  - Prevederile Hotărârilor Consiliul Local nr. 26, 27, 28 din 22 aprilie 2021 și a Hotărârii
Consiliului Local nr.73 din 8 decembrie 2020 rămân neschimbate. Caietul de sarcini de la fiecare
hotărâre se înlocuiește cu noul caiet aprobat prin această hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:Instituţiei
Prefectului Judeţului Maramureş, Membrilor comisiei, Primarului şi secretarului general al comunei
Recea;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gavril-Florin GHERASIM          Contrasemnează

                                                                                                    Secretar General,
                                                   Maria PETRUȘ

Recea la 29 septembrie 2021
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 15
Hotărâre adoptată cu: unanimitate




