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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

RECEA 
 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat azi, 18 decembrie 2018 
 

la sediul Primăriei comunei Recea, cu ocazia şedinţei ordinare 

a  Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş 
  
 Şedinţa ordinară a Consiliului Local, a fost convocată  de Primarul comunei Recea, prin 
Dispoziţia nr.161 din 12 decembrie  2018 şi Convocatorul nr.9911 din 12 decembrie 2018; 

 La lucrările şedinţei, ca urmare a apelului nominal făcut de doamna secretar Petruş Maria, 

s-a constatat participarea a 14 consilieri locali, din nr.total de 15: 

 1. Cîmpian Mircea              8. Mureşan Marin 

 2. Cozmuţa Vasile-Anton     9. Roman Bogdan 

 3. Mociran Aexandru   11. Lucaci Dorin 

 4. Mureşan Mircea-Augustin               11. Petrus Vasile 

 5. Lupuţ Dragomir               12. Rus Vasile 

 6. Cherecheş Vasile      13. Mădăras Gheorghe     

 7. Mădăras Valer    14. Gherasim Florin 

 Este absent dl.consilier Dobra Călin;   

 La şedinţă participă domnul primar Pavel Octavian, d.na Petruş Maria – secretar şi dl. 
contabil sef Burzo Vlad: 

Se supun la vot procesele verbale de la şedinţa ordinară şi de îndată din luna noiembrie 

2018 , se aprobă în unanimitate: 
            Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Recea,  
pe anul 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ pentru anul  
şcolar 2019-2020 din subordinea  Consiliului Local Recea Maramureş; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării suprafeţei de 15992 mp, în trei numere 
cadastrale – nr.cad 124635 cu suprafaţa de 361 mp lot 1, nr.cad 124636 cu suprafaţa de 15554 mp 
lot 2 şi nr.cad 124637 cu suprafaţa de 77 mp, toate în UAT Baia Mare, proprietar Comuna Recea, 
pentru înscrierea în Cartea Funciară; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării suprafeţei de 7373  mp, în trei numere 
cadastrale – nr.cad 124677 cu suprafaţa de 2987 mp lot 1, nr.cad 124678 cu suprafaţa de 2704 mp 
lot 2 şi nr.cad 124679 cu suprafaţa de 1682 mp, toate în UAT Baia Mare, proprietar Comuna Recea, 
pentru înscrierea în Cartea Funciară; 

5.  Diverse. 
Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi:  

Punctul 1 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Recea pe anul 
2018. 

Dl.consilier Roman Bogdan, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
raportul compartimentului financiar-contabil, avizul secretarului şi avizul comisiei de  specialitate nr.1; 

Dl.contabil prezintă raportul financiar contabil – privind sumele primite şi cuprinse în buget; 
 Dl. consilier Lucaci Dorin întreabă de suma alocată la Drusal, pentru ce li se plăteşte, dl. contabil 
explică pentru ce se plăteşte iar dl. primar arată că, contabilul va face o situaţie pe lucrări şi sumele plătite 
petru fiecare lucrare; 

Nefiind alte discuţii, dl.consilier Roman Bogdan, preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează cu unanimitate devenind: 

HOTĂRÂREA Nr.82– privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Recea pe 
anul 2018. 
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Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ pentru 
anul şcolar 2019-2020 din subordinea  Consiliului Local Recea Maramureş; 
 Nu se poate supune aprobării proiectul de hotărâre pentru că nu am primit avizul necesar de la ISJ 

Maramureş, am fost informaţi că numai joi va fi şedinţa la ISJ şi se vor da avizele pentru tot judeţul, arată 
dna secretar şi se va repune pe ordinea de zi în luna ianuarie 2019; 
 

Punctul 3  - Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării suprafeţei de 15992 mp, în trei 
numere cadastrale – nr.cad 124635 cu suprafaţa de 361 mp lot 1, nr.cad 124636 cu suprafaţa de 
15554 mp lot 2 şi nr.cad 124637 cu suprafaţa de 77 mp, toate în UAT Baia Mare, proprietar 
Comuna Recea, pentru înscrierea în Cartea Funciară; 

Dl.consilier Roman Bogdan, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
referatul de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiei de specialitate nr.2. 

Dl. consilier Lucaci Dorin întreabă de o suprafaţă în triunghi de ce a ieşit aşa, dl. primar arată că  
s-au lăsat zonele de protecţie cale ferată, conductă de gaz şi aşa a rămas;   

Nefiind alte  discuţii dl.consilier Roman Bogdan, preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr. 83- privind aprobarea parcelării suprafeţei de 15992 mp, în trei numere 
cadastrale – nr.cad 124635 cu suprafaţa de 361 mp lot 1, nr.cad 124636 cu suprafaţa de 15554 mp 
lot 2 şi nr.cad 124637 cu suprafaţa de 77 mp, toate în UAT Baia Mare, proprietar Comuna Recea, 
pentru înscrierea în Cartea Funciară; 

Punctul 4  - Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării suprafeţei de 7373  mp, în trei 
numere cadastrale – nr.cad 124677 cu suprafaţa de 2987 mp lot 1, nr.cad 124678 cu suprafaţa de 
2704 mp lot 2 şi nr.cad 124679 cu suprafaţa de 1682 mp, toate în UAT Baia Mare, proprietar 
Comuna Recea, pentru înscrierea în Cartea Funciară; 

Dl.consilier Roman Bogdan, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  

referatul de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiei de specialitate nr.2. 
Nefiind discuţii dl.consilier Roman Bogdan, preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 

hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr. 84 - privind aprobarea parcelării suprafeţei de 7373  mp, în trei numere 
cadastrale – nr.cad 124677 cu suprafaţa de 2987 mp lot 1, nr.cad 124678 cu suprafaţa de 2704 mp 
lot 2 şi nr.cad 124679 cu suprafaţa de 1682 mp, toate în UAT Baia Mare, proprietar Comuna Recea, 
pentru înscrierea în Cartea Funciară 

Punctul 5  – Diverse 
Se dă citire adreselor şi cererilor adresate consiliului local:  

Tribunalul Maramureş  – comunicare adresă privind litigiu daune delictuale cu Omniasig; 

ADI Maramureş – pentru apă şi canalizare, a fost şedinţă s-a solicitat de către dl. primar ca să li se dea 
termen să depună actele toate UAT care sunt pe proiectul POIM  iar cei care nu se încadrează în termen să fie 
excluşi să nu pierdem cei care am depus toate actele la timp; 

ADI Zona Metropolitană Baia Mare -  transport călători, a fost şedinţă şi după clarificare trasee comuna 
Recea este pe profit iar ca să nu se mai bulverseze transportul de călători în cel mai rău caz va fi nevoie să se 
plătească 2000 lei pe lună dacă va fi cazul, consiliul local a luat act şi este de acord; 

Parohia Ortodoxă Lăpuşel – memoriu privind alocarea banilor, la parohie, că au primit doar 1800 lei, dl. 
contabil informează consiliul local că ia spus părintelui ce trebuie să aducă pentru că sunt bani alocaţi pe un proiect 

şi trebuie să prezinte facturi; 

Centru de Informare ASIRUD&PRIM CENTER SCHOOL – invitaţie seminar Dubai 3-10.03.2018 

Rus Andreea Maria – administrator SC GDA ROMARUS SRL – deţinător al magazinului din Bozânta 
Mică solicită cumpărarea terenului aferent magazinului – să se prezinte documente de proprietate asupra clădirii şi 
schiţa cu suprafaţa terenului , trebuie raport de evaluare pentru teren şi apoi se poate iniţia proiect de hotărâre; 

Todosiciuc Ruben-Beniamin Săsar str. Gării nr.59 – solicită aviz pentru un PUZ ,construire pe teren 

extravilan un grajd şi 2 anexe – se aprobă cu condiţia să nu aibă pretenţii la utilităţi; 
Discuţii: 
Dl. consilier Lucaci Dorin întreabă de banii alocaţi la biserica din Săsar la rectificarea din octombrie 2018, 

dacă vor fi daţi până la sfârşitul anului , se va încerca arată dl. primar că sunt promisiuni de la cei cu firme şi să 
sperăm că putem, o altă problemă este a dezăpezirii care se pare că se face mai anevoios, dl. primar arată că sunt 
bine acum drumurile, a fost in prima zi mai anevoios dar acum merg mult mai bine; 
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Dl. consilier Mădăras Gheorghe întreabă dacă avem la nivelul comunei scutite firme de impozit, nu sunt 
arată dl. contabil; 

Dl. consilier Petruş Vasile arată de banii alocaţi pentru biserica greco-catolică de la corul de copii dacă ar 
putea fi daţi pentru că s-a lucrat în interior la casa parohială, mai întreabă de strada înfundată de lângă Pârjol unde e 
Poşta şi stau Moroz, Bratu al cui este, pentru că ei nu o găsesc în actele lor, de văzut la topograf arată dl. primar şi 
mai doreşte dl. consilier un moment de reculegere pentru cei căzuţi la revoluţie- se ţine momentul de reculegere în 
memoria lor; 

Dl. consilier Rus Vasile arată că a fost abordat de dl. Rus de lângă ţigani că au aruncat în şanţ multe mizerii, 
mobilă, mortăciuni – dl primar arată că s-a făcut curăţenie că ia spus şi au fost acolo; 

Dl. consilier Mureşan Marin informează consiliul local de activitatea corului din Recea de la biserică că au 
participat la Orăştie la un festival concurs Coruri de parohii şi au luat locul III din şase coruri câte au participat; 

Dl. consilier Mureşan Mircea întreabă de căminul din Bozânta, dl. primar arată că este la proiectant în lucru 
devizul pentru actualizare şi sunt în discuţii cu 2 firme Drusal Construct şi Sepultura, aceştia adică Sepultura par 
mai interesaţi, s-a pus folie pe pereţi pentru a fi protejaţi arată dl. primar; 

Dl. consilier Bogdan Roman întreabă de proiectul european dacă s-a depus – nu s-a depus termenul este 15 

ianuarie 2019, s-a depus doar pentru Bunicii Comunităţii  arată dl. primar; 
Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 18 decembrie  2018, la sediul Primăriei comunei Recea, cu  

ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş. „SĂRBĂTORI FERICITE” 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       SECRETAR 
    Bogdan Ionuţ ROMAN                       Maria PETRUŞ 
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