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HOTĂRÂREA Nr.24 
din 30 martie 2022 

privind  aprobarea rectificării înscrierilor din Cartea Funciară nr.124048 UAT  Baia Mare  
și nr. 55239 UAT Recea, respectiv sistării și radierii dreptului de proprietate  

al comunei Recea din aceste CF 
 

 Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă  extraordinară de îndată   
la data  de  30 martie 2022; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare, raportul  de 
specialitate al compartimentului de specialitate, avizul secretarului general, avizul favorabil alComisiei 
de specialitate nr. 2 – pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism; 
 Existând adresa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., Direcția 
Regională de Drumuri și Poduri Cluj nr.134/7.02.2022 prin care se comunică că a fost constatată 
existența unei suprapuneri reale între imobilele identificate prin nr. cad. 124048 și nr. cad. 55239 înscrise 
în Cartea funciară nr. 124048 UAT  Baia Mare și Cartea funciară nr. 55239 UAT Recea ca fiind 
proprietatea UAT Recea și ”VARIANTA DE OCOLIRE BAIA MARE” imobil aflat în proprietatea 
Statului Român cuprins in Anexa nr.1 la HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, conform Contractului de concesiune 
MM/36814/21.09.2018. 

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.7/1996 (rep.3) a cadastrului si a publicitatii imobiliare, modificată; 
 d)   art.117 și art 118 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru 
și carte funciară aprobat prin Ordinul nr.700/2014 a Directorului General al ANCPI;  
 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 prevederilorart.139 alin.3 lit.g  și  art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 
din 3 iulie  2019 privind Codul Administrativ, modificată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1. -  Se aprobă  rectificarea înscrierilor efectuate în rangul încheierii de carte funciară 
nr.50491/03.09.2018 cu privire la imobilul identificat prin nr. cad. 124048 în natură teren în suprafața de 
2806 mp  și a încheierii de carte funciară nr. 56766/16.10.2017 cu privire la imobilul identificat prin nr. 
cad. 55239 în natură teren în suprafața de 2422 mp, în sensul radierii dreptului de proprietate înscris în 
favoarea comunei Recea și a sistării Cărții Funciare nr.124048 UAT  Baia Mare și a Cărții Funciare nr. 
55239 UAT Recea. 
 Art.2. -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Recea, 
dl. Pavel Octavian; 

Art.3.  - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş, OCPI 
Maramureș, Primarului şi secretarului general al comunei Recea, Compartimentului  Cadastru, 
Agriculturăși se aduce la cunoștință publică prin afisare pe site primăriei. 

 
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
          Dan-Ioan MĂDĂRAS                               
                       Contrasemnează  
                                                                                      Secretar General, 
                                                                               Maria PETRUȘ  
Recea la 30 martie 2022 
Consilieri  total – 15,  Nr.consilieri prezenț i 10 
Hotărâre adoptată cu:  10  voturi pentru  
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