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    HOTĂRÂREA  Nr.52
din 27 iulie 2022

privind aprobarea predării în administrarea S.C.  VITAL S.A. a bunurilor obiectivului
” Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Lăpușel comuna Recea , județul

Maramureș”  proiect finantat prin AFIR și a bunurilor obiectivului „Extindere rețea de
canalizare în localitatea Lăpușel, comuna Recea, județul Maramureș” proiect finanțat prin

Programul Național de Dezvoltare Locală 2;

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de
27 iulie 2022;

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

Ţinând seama de necesitatea întreținerii și supravegherii rețelei de canalizare de către
operator specializat;

În conformitate cu prevederile:
a)  art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2)  din Constituţia României, republicată;
b)  art.4,8 și 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c)  art.7 alin(2) din Codul Civil adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat cu modificările și

completările ulterioare;
d)  art.20,21,24 și 28 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006;
e)  art.6,8,9,10,22,24,25,29 și 30 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități

publice;
f) art.12, alin.(1) lit.e, art.17, art.18 alin.(2) și art.22 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de

alimentare cu apă și de canalizare;
g) HCL Comuna Recea nr.69 din 28 noiembrie 2008, privind delegarea gestiunii serviciului de

alimentare cu apă și de canalizare al comunei Recea către SC VITAL SA;
 h) Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor, înregistrat la Comuna Recea cu nr.

2645 din 18.03.2021 privind terminarea lucrărilor obiectivului ” Canalizare menajeră și stație de
epurare în localitatea Lăpușel comuna Recea , județul Maramureș”  proiect finanțat prin AFIR și
Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor, înregistrat la Comuna Recea cu nr. 3200 din
31.03.2022 privind terminarea lucrărilor obiectivului „Extindere rețea de canalizare în localitatea
Lăpușel, comuna Recea, județul Maramureș” proiect finanțat prin Programul Național de
Dezvoltare Locală 2;

i) Legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică;
            j) Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.55 din 18 septembrie 2008;

În  temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din  Ordonanța de
Urgență nr.57/2019  privind Codul Administrativ, modificată;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1.  – Se aprobă predarea în administrarea  S.C. VITAL S.A., cu sediul principalîn
Baia Mare str.Gheorghe Șincai nr.21, cod unic de înregistrare RO 9710087, înmatriculată la
Oficiul Comerțului Maramureș, cu nr.J24/542/1997, a bunurilor obiectivului obiectivului ”
Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Lăpușel comuna Recea , județul
Maramureș”  proiect finantat prin AFIR și a bunurilor obiectivului „Extindere rețea de canalizare
în localitatea Lăpușel, comuna Recea, județul Maramureș” proiect finanțat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală 2;



Art.2. – Se împuternicește Primarul Comunei Recea, dl. Pavel Octavian, să semneze,
în numele și pe seama unității administrativ teritoriale Comuna Recea, actul adițional la
“Protocolul privind predarea/primirea bunurilor concesionate, necesare realizării serviciului
delegat  prin Sistemul  de alimentare cu apă și de canalizare în Comuna Recea, județul
Maramureș”,  încheiat între Comuna Recea și S.C. VITAL S.A.;

Art.3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică  prin publicarea pe pagina de
internet a primăriei și  se  comunică la: Instituţia Prefectului Jud.Maramureş, Compartimentul
financiar-contabil şi urbanism al primăriei,  SC VITAL SA Baia Mare, Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureș, Primarului şi secretarului general al comunei
Recea.

       PREȘEDINTE
  Mircea-Augustin MUREȘAN

Contrasemnează
Secretar General,
 Maria PETRUȘ

Recea la 27 iulie 2022
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți 14
Hotărâre adoptată cu: 14 voturi pentru,


