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                   HOTĂRÂREA NR.76 
din 29 noiembrie 2022 

 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu medicul de familie Dr.Petrescu 
Rodica, care deține cabinet medical individual în localitatea Mocira str. Mihai Viteazu nr.12,  

comuna Recea, Județul Maramureș 
 

    Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş,  întrunit în şedinţă  odinară  la data  
de  29 noiembrie  2022,  la sediul primăriei; 
 Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare și raportul de specialitate al 
Compartimentului Juridic, avizul secretarului general al comunei şi avizul favorabil al Comisiei  de  
specialitate nr.3 –pentru activităţi social- culturale,culte,sport,sănătate și familie; 
 Existând cererea Dr. Petrescu Rodica   nr. 7076/2022, medic de familie în comuna Recea, privind 
aprobarea folosirii spațiului cu destinație cabinet medical,  prin contract de comodat; 

În conformitate cu prevederile: 
a). 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). Art.2146 din Codul Civil;  
d). Art.108,129,297,349 și 350 din OUG nr.57/2019, modificată;  

  
 În temeiul prevederilor art.133 alin.2, art.134 alin.4, art.139 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 încheierea unui contract de comodat cu  Dna Dr. Petrescu Rodica  medic de 
familie la nivelul comunei Recea, care deține cabinet medical individual în clădirea Căminului Cultural  
din localitatea Mocira str.Mihai Viteazu  nr.12,  în suprafață de 44,35 m 2 și punct de lucru în spațiul cu 
destinație cabinet medical din Clădirea Centrului Comunitar  din localitatea Săsar Str. Eroilor nr.107 

comuna Recea, Județul Maramureș, clădirile în care este  situate spațiile cu destinație cabinete  medicale 
sunt cuprinse în domeniul public a comunei Recea; 
 Art.2.  – Se aprobă modelul contractului de comodat  conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre și se împuternicește primarul comunei Recea, pentru a semna contractul 
de comodat;  
 Art.3. – Se stabilește destinația bunurilor care fac obiectul contractelor de comodat ca fiind 
exclusivă desfășurării activității medicale a medicilor de familie pentru locuitorii comunei Recea; 
 Art.4. – Durata pentru care se acordă folosința gratuită a spațiilor cu destinație cabinete medicale 
este până în anul 2026 , cu posibilitate de prelungire prin act adițional; 
 Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş, Dnei Dr. 
Petrescu Rodica, Compartimentului juridic, Biroul  financiar-contabil,  Primarului  şi secretarului general 
al comunei Recea; 
 
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   Contrasemnează 
       Ioan-Vasile PETRUȘ                                                           Secretar General, 

                                                              Maria PETRUȘ   
 
 
 
 

Recea la  29  noiembrie  2022 
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți 15 
Hotărâre adoptată cu:  15  voturi pentru  
 
 

mailto:office@primaria-recea.ro

