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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

RECEA 
 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat azi, 29  ianuarie 2019 
 

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.5 din 18 ianuarie 2019  şi Convocatorul nr. 483 din 18 ianuarie 2019; 

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

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

 1. Cîmpian Mircea              8. Mureşan Marin 

 2. Cozmuţa Vasile-Anton     9. Dobra Călin  

 3. Gherasim Florin    10. Roman Bogdan 

 4. Mureşan Mircea-Augustin               11. Lucaci Dorin 

 5. Lupuţ Dragomir               12. Petruş Vasile 

 6. Cherecheş Vasile      13. Mădăras Gheorghe     

 7.  Mădăras Valer    14. Rus Vasile 

           15. Mociran Alexandru   

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

Se supune la vot procesul  verbal  de la şedinţa din luna decembrie 2018,  se aprobă în 
unanimitate;  

Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează: 
1. Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu precum şi 

gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al comunei Recea pe anul 2018; 
 2. Proiect de hotărâre privind numirea preşedintelui de şedinţă; 

3. Proiect de hotărâre privind adoptarea contului de execuţie a bugetului local  pe  
anul 2018; 

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

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de Acţiune şi de Lucrări de  
Interes Local” pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 pe anul 2019;  

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe 
anul 2019; 

7.  Proiect de hotărâre privind rezilierea de drept a Contractului de concesiune nr.2961 din 
17.07.2003,  încheiat între Consiliul Local al comunei Recea și BD Mitrea SNC având ca obiect 
concesiunea terenului situat în Lăpușel (între lacul 2 Veverițe și Drumul E58) suprafața de 20000 
mp; 
     8.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea predării în administrarea S.C.  VITAL S.A. a 
bunurilor obiectivului„Extinderea rețelei de canalizare a apelor menajere din satul Săsar, comuna 
Recea, județul Maramureș” proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
   9.  Diverse. 

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi:  
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Punctul 1 - Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu  
precum şi de gestionare a bunurilor domeniului public şi privat al comunei Recea pe anul 
2018, a fost pus la dispoziţia consiliului local şi a fost însuşit de consiliul local în unanimitate; 

Punctul 2 -  Proiect de hotărâre privind numirea preşedintelui de şedinţă; 
Este propus şi aprobat în unanimitate ca şi preşedinte de şedinţă pe următoarele trei luni 

dl. consilier Rus Alexandru-Vasile, care prezintă proiectul de hotărâre, raportul şi avizul 
secretarului şi avizul comisiei nr.4, devenind : 

HOTĂRÂREA Nr. 2- privind numirea preşedintelui de şedinţă; 
Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind adoptarea contului de execuţie a bugetului 

local  pe anul 2018; 
Dl.consilier Rus Alexandru-Vasile,  preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  

hotărâre, existând  raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul 
comisiei de  specialitate nr.1. 

Dl.contabil şef prezintă raportul financiar contabil explicând fiecare sumă de unde a 
rezultat. 

Nefiind  discuţii dl.consilier  Rus Vasile preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr. 3 - privind adoptarea contului de execuţie a bugetului local  pe 
anul 2018; 

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 
pentru anul şcolar 2019-2020 din subordinea  Consiliului Local Recea Maramureş; 

Dl.consilier Rus Alexandru-Vasile,  preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  

hotărâre, existând  raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul 

comisiei de  specialitate nr.3. 

Nefiind  discuţii dl.consilier Rus Vasile preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr. 4 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ pentru 
anul şcolar 2019-2020 din subordinea  Consiliului Local Recea Maramureş 

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de Acţiune şi de 
Lucrări de Interes Local” pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 pe anul 2019; 

Dl.consilier Rus Vasile, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre,  existând  

raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiei de  specialitate 

nr.4. 

Nefiind  discuţii dl.consilier Rus Vasile  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr. 5 - privind aprobarea “Planului de Acţiune şi de Lucrări de  
Interes Local” pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 pe anul 2019 

Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire 
a Riscurilor pe anul 2018; 

Dl.consilier  Rus Vasile, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiei de  specialitate 

nr.2. 

Nefiind  discuţii dl.consilier  Rus Vasile  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr. 6 - privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a 
Riscurilor pe anul 2018; 
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Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind rezilierea de drept a Contractului de 

concesiune nr.2961 din 17.07.2003,  încheiat între Consiliul Local al comunei Recea și BD 
Mitrea SNC având ca obiect concesiunea terenului situat în Lăpușel (între lacul 2 Veverițe 
și Drumul E58) suprafața de 20000 mp; 

Dl.consilier , Rus Vasile  preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre, existând  
raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiei  de  specialitate 

nr.2. 

Nefiind  discuţii  dl.consilier  Rus Vasile preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează cu 14 voturi pentru și 1 abținere –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr.7 - privind rezilierea de drept a Contractului de concesiune 
nr.2961 din 17.07.2003,  încheiat între  Consiliul Local al comunei Recea și BD Mitrea SNC 
având ca obiect concesiunea terenului situat în Lăpușel (între lacul 2 Veverițe și Drumul 
E58) suprafața de 20000 mp; 

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea predării în administrarea S.C.  VITAL 
S.A. a bunurilor obiectivului„Extinderea rețelei de canalizare a apelor menajere din satul Săsar, 
comuna Recea, județul Maramureș” proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Dl.consilier Rus Vasile preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre, existând  
raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiei de specialitate 

nr.2; 

  Nefiind  discuţii dl.consilier  Rus Vasile  preşedinte de şedinţă supune la vot  proiectul 

de hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr.8 - privind aprobarea predării în administrarea S.C.  VITAL 
S.A. a bunurilor obiectivului„Extinderea rețelei de canalizare a apelor menajere din satul 
Săsar, comuna Recea, județul Maramureș” proiect finanțat prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Punctul 9  – Diverse 
Dl. Primar prezintă adresele și solicitările adresate consiliului local: 
Eptisa  -  raportul pentru luna decembrie 2018, dl. Primar informează consiliul local 

despre lucrările de la canalizare Mocira și Recea, care sunt în întârziere datorită unor primării 
care nu au depus actele , toate cele solicitate  de protectanți, promisiuni sunt să se depună actele 
în aprilie 2019, mai asteptăm până atunci;   

Adresă către Vital pentru amplasare Rezervor Tampon+SP, cu ortofotoplanu  ș i 

coordonatele în sistem stereo cu vecinătățile terenului; 
Ocolul Silvic Tăuții Măgherăuș  – Bugetul de venituri și cheltuieli s-a prezentat 

consiliului local , a fost vizat de dl. Primar, un exemplar se trimite la ocol și unul rămâne la 
primărie la contabil ;   

Instituția Prefectului Maramureș – adresă privind alocarea de sume în bugetul local 
pentru plata sumelor pentru persoane cu handicap  în proporție de 10% ; 

Primăria Orasului Tăuții Măgherăuș - adresă privind posibilitatea înființării unei 
Asociații de Dezvoltare Comunitară între Consiliul Judeațean, Municipiul Baia Mare și Orașul 
Tăuții Măgherăuș pentru construirea unei centuri ocolitoare  Baia Mare-Recea- Tăuții 
Măgherăuș-spre comuna Cicîrlău - consiliul local în principiu este de acord; 

Referat Butean Rodica  – angajare avocat pentru cauza cu contractul de lucrări de la 
căminul cultural din Bozânta Mică, necesită un avocat care are experiență pe contracte – cauza 

va cuprinde și reziliere contract și recuperare sume din scrisoarea de garanție, suma necesară 
este de 6000 lei care va fi cuprinsă în buget – se aprobă de consiliul local în unanimitate; 

Drusal SA Baia Mare  - adresă privind obligația de a aproba tarife distincte pentru 

beneficiarii serviciului de salubrizare, dl. Primar explică consiliului local de faptul că s-a 

interesat și de alți operatori dar prețul ar fi mult peste prețul de la Drusal, motiv pentru care vom 
mai analiza și împreună cu toți din ADI - deșeuri vom hotărâ  ce e de făcut; 
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Horvat  Sergiu-Ciprian  – adresă PUD privind poligonul , există un canal care trebuie 
văzut a cui este, să fie identificat – Gelu cu topograful se vor ocupa de această problemă și să se 
poată comunica lor, dacă canalul nu este identificat pe nimeni atunci se poate amenaja cu 
condiția să nu obtureze scurgerea apelor; 

Moldovan Florin - solicită concesionare teren pentru a amenaja parcare pentru 2 mașini 
– concesiune directă nu se poate, doar la licitație publică, se va analiza situația juridică a 
terenului rămas neconcesionat; 

Botiș Emilia Nicoleta – Baia Sprie – solicită 6 ari teren în concesiune pentru un proiect - 
nu se poate decâ t prin licitație publică; 

Plop Ciprian Recea Str. Ulița Mare nr.35 – solicită scutirea de taxa de salubrizare 

pentru că plătește pe firmă - să se verifice dacă plătește și cît  plătește, fiind 3 persoane ,  
Dorca Florian-Marius – Buzești str. Dealului nr.12 – solicită scutirea de taxa de 

salubrizare pentru imobilul din Bozâ nta Mică nr.130 pe anii 2016,2017 – trebuie să plătească 
pentru o persoană fiind casă de locuit, ori locuiește ori nu locuiește cineva în casă; 
 

Discuţii: 
Dl.consilier Gherasim Florin informează consiliul local de cantonamentul cu echipa de fotbal de 

la ACS Recea în Antalya 7 zile,din 9 februarie 2019,  sunt fotbaliştii cu antrenorii, pentru care se 

plăteşte cu banii care se primesc de la primărie şi de la sponsorii care au dat bani dar au pus şi condiţia 
să se meargă în Antalya, pentru cei dinafara lotului suma este de 600 de euro; 

Dl.consilier Dobra Călin arată că trebuie înlocuite niște lămpi care nu funcționează cum este în 
curbă la Măgurean, pe străzile Crinului sau Rozelor să se îndrepte cum s-a lucrat la canalizare și o 
ultima problemă este cea a oglinzilor sparte să se înlocuiescă; 

Dl. consilier Roman Bogdan,  întreabă de  procesul cu pășunea, procesul este pe rol, invocă tot 
felul de motive, instanța este cea care va stabili, după părerea noastră totul a fost legal arată dna secretar; 

Dl.consilier Mădăras Gheorghe arată că trebuie să se insite mai mult la drumuri să se facă 
semnalizările la trecerile de pietoni ca și în celelalte localități de pe E58, să se facă adrese la RDS și la 
Telekom să verifice firele care atârnă și nu arată nici cum;  

Dl. consilier Lucaci Dorin arată că a făcut o adresă către primărie privind terenul din spatele 
Auchanului unde cel cu piatra ocupă și din terenul primăriei, s-au făcut parcelări și topograful trebuie să 
știe dacă ocupă din proprietatea comunei, dl. primar arată că s-a făcut adresă la cel cu piatra să se 
prezinte la primărie și să se vadă cum folosește terenul, mai arată că anul trecut la aprobarea bugetului 
când s-au discutat sumele pentru Biserica Mironosițelor a spus că nu e ceva clar acolo ; 

Dl. consilier Vasile Rus arată că trebuie verificat iluminatul și în Bozânta Mică că sunt lîmpi care 
nu merg și orele să fie reglat după cum crește ziua; 

Dl. consilier Petruș Vasile întreabă de stadiul lucrărilor de canalizare , la care dl. primar mai 
repetă la ce stadiu sunt, arată că trebuie schimbate mai multe lămpi arse și să se pună una la intrare lângă 
Pavel și referitor la cei cu dezăpezirea au venit când a fost ultima ninsoare și nu era cazul; 

 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 29 ianuarie 2019,   la sediul Primăriei comunei Recea, 

cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş. 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  SECRETAR 
Vasile RUS                    Maria PETRUȘ 
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