
Proiectul de hotărâre Nr.17/ martie 2022

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA
str. Primăriei nr.2, localitatea Recea
Telefon 0262287202; 0262287240. Fax 0262287555.

E-mail: office@primaria-recea.ro  site: www.primaria-recea.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind  aprobarea trecerii în domeniul public al UAT Recea a imobilului – teren în

suprafață de 2806 mp , nr.cadastral 124048 UAT  Baia Mare și 2422 mp
nr.cadastral 55239 UAT Recea;

	 Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă  ordinară    la
data  de  17 mart ie 2022;

Având în vedere pro iectul de hotărâre iniţ iat de primar, referatul de aprobare,
raportul  de specialitate al compart imentului de specialitate, avizul secretarului general,
avizul favorabil/nefavorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 – pentru agricultură,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism;

Existând adresa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rut iere S.A.,
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj nr.134/7.02.2022 prin care solicită trecerea în
domeniul public al comunei Recea din domeniul privat al comunei Recea a două suprafețe
de teren care sunt imobile drumuri publice și se suprapun peste numerele cadastrale  124048
Baia Mare și 55239 Săsar pe care urmează a se construi Varianta de ocolire Baia Mare;

Menţ ionăm faptul că Invetarul domeniului public al comunei Recea a fost atestat prin
Hotărârea Guvernului României nr.934/2002, anexa nr.47;

În conformitate cu  prevederile:
a)  art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2)  din Const ituţ ia

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.7/1996 (rep.3) a cadastrului si a publicitatii imobiliare, modificată;
d)  Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu

modificările şi completările ulterioare;
e)  Ordonanța Guvernului nr.43/1997 republicată, privind regimul drumului – modificată;
f) art.129 alin.(2) lit c) ,art .286,296 alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3

iulie  2019 privind Codul Administrativ, modificată;
În temeiul prevederilor art.139 alin.3 lit.g  și  art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de

Urgență nr.57 din 3 iulie  2019 privind Codul Administrat iv, modificată;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. -  Se aprobă trecerea  în domeniul public al UAT Recea, județul Maramureș  a
imobilului – teren în suprafață de 2806  mp  identificat cu  nr.cadastral 124048 UAT  Baia Mare
și 2422 mp nr.cadastral 55239 UAT Recea, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre;

Art.2.  - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş,
OCPI Maramureș, Primarului şi secretarului general al comunei Recea, Compartimentului
Cadastru, Agricultură  și se aduce la cunoștință publică prin afisare pe site primăriei.

            INIŢIATOR
   PRIMAR

         Octavian PAVEL
      AVIZAT

             Secretar general
              Maria PETRUŞ

Recea la 11 martie 2022

mailto:office@primaria-recea.ro
mailto:office@primaria-recea.ro

	Proiectul de hotărâre Nr.17/ martie 2022

