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               HOTĂRÂREA Nr.80 
     din 29 noiembrie 2022 
 

privind punerea la dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Maramureș”  a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea investițiilor  

aferente Comunei Recea 
 
    Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă  odinară la data de   
29  noiembrie 2022 ; 
 Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare și raportul de 
specialitate al Compartimentelor Urbanism și Gospodărire Comunală și Protecția Mediului, avizul 
secretarului general al comunei şi avizul favorabil al Comisiei  de  specialitate nr.1 pentru activităţi 
 economico-financiare, învățământ și a Comisiei de specialitate nr.2 – pentru agricultură, juridică și 
de disciplină, amenajarea teritoriului, urbanism,protecţia mediului şi turism; 

Existând Adresa de la SC VITAL SA nr.5250 din 21.11.2022, înregistrată la Comuna 
Recea, prin care ni se solicită adoptarea hotărârilor de către Consiliul Local al UAT –ului necesare 
în vederea semnării Contractului de finanțare  a proiectului, „Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” 

Având în vedere: 
1. Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor – Axa Prioritara 3. 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor; Obiectivul 
specific: 3.2 „Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului 
de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei.  

2. Indicatorii tehnico-economici a proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” transmisa de VITAL SA in format 
electronic; 

3. Aviz favorabil al Comitetului tehnico-economic(CTE) din cadrul Operatorului 
Regional VITAL SA nr. 1/21.11.2022 privind Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-
economici aferent proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Maramureș” 

În conformitate cu prevederile: 
a) art. 8 alin (1) si (3), lit. a) si c) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice 

nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
b) art. 12 alin (1), lit. c) din Legea privind serviciul de alimentare cu apa si de 

canalizare nr. 241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
c) Hotărârii Guvernului nr.677/2017privind aprobarea Metodologiei de analiză 

cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă , cu modificările şi completările 
ulterioare; 

d) art. 129 alin (2) lit. b) si lit. d), alin. (7), lit. n) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

e) Contractul de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de 
canalizare nr. 1/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

f) Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI-Maramures, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. d) si art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanta de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

mailto:office@primaria-recea.ro
http://www.primaria-recea.ro/


 
 
 
 
 
 Art.1. - Se aprobă punerea la dispoziția „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureș” a terenului pentru 
constructia/extinderea/reabilitarea sistemului de apă din Comuna Recea  , conform Anexei 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art.2. - Obiectul de investiţii construcția/extinderea/reabilitarea sistemului de apă din 
Comuna Recea aferent „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Maramures”, se va construi/extinde/reabilita pe terenul care se află în domeniul public al 
localităţilor Recea , Mocira, Săsar, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în 
proiect. 
 Art.3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuternicește Primarul comunei Recea cu compartimentele din subordine; 

Art.4  - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş, 
Compartimentului Urbanism, Compartimentului Gospodărire comunală și Protecția Mediului, 
Biroului financiar-contabil, Primarului și secretarului general al comunei Recea, Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ADI Maramures, si VITAL SA in vederea aducerii la îndeplinire. 
 
 
        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  

 
 


