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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RECEA 

 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat azi, 7 noiembrie 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.144 din 1 noiembrie  2018 şi Convocatorul nr.8946 din 1 noiembrie 2018; 
 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. 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 
      15. Dobra Călin   
 La şedinţă participă domnul primar Pavel Octavian, d.na Petruş Maria – secretar şi dl. 
contabil sef Burzo Vlad: 

Se supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din luna octombrie 2018 , există o 
obiecţiune a dlui Petruş Vasile care arată că trebuie trecut clar obiectul hotărârii propuse de dânsul 
la exprimarea votului,  adică atribuirea denumirii de Nicolae Barbul căminului cultural Mocira, 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 impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului în  

suprafaţă de 88.740 mp, identificat cu nr.cadastral nr. 121404 UAT Baia Mare,  proprietatea 
privată a Comunei Recea; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul 2019 pentru 
valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul Silvic Somcuta 
Mare; 

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 are următoarele întrebări: 

- privind veniturile de la alte administraţii în ce constă, răspunde contabilul şef că sunt surse de pe  
fonduri europene şi aşa se trec; 

- sumele de la cultură în ce constau cheltuielile – contabilul şef explică pe fiecare subcapitol în ce 
constau cheltuielile pentru  întreţinerea terenurilor, consumul de apă, la ACS Recea s-au mai cuprins bani 
pentru că echipa a avut victorii, sunt sus în clasament, primele au crescut, cheltuielile la deplasări dar 
contabilul arată că toate cheltuielile sunt după cum prevede regulamentul; 
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- întreabă de lucrările de la căminul din Bozânta Mică , dl primar explică că fiind pe proiect trebuie  
să fie de acord finanţatorul cu paşii care trebuie urmaţi, dar credem că se va rezilia contractul şi vom face 
altă procedură, vom vedea până la final cum va fi; 

- la parcul de la Mocira – contabilul explică despre sumele prevăzute de recuperarea de pe proiect  
se alocă sumele de la buget şi apoi le vom recupera, dl. primar arată că la proiectul de la parc referitor la 
piesa din parc de pe soclul prevăzut vin montate cele trei laterale simbolizând Moldova, Ardealul şi Tara 
Românească deasupra lor fiind aşezată harta României Mari din 1918,  cu golurile Basarabia, tinuturile 
din Maramureşul istoric şi din zona Dobrogea , iar pe hartă vine pus un vultur (acvilă) cu aripile deschise - 
consiliul local este de acord; 

- propune dl.consilier după o discuţie cu cei doritori să se facă lângă locul de joacă de la Săsar 
 2 mese de tenis de masă ;  
 Dl. consilier Lucaci Dorin arată că a făcut un calcul privind sumele alocate de la bugetul local 
pentru sport şi a rezultat în jur de 600000 lei sumă prea mare cu care se putea face pentru comunitate 
altceva pentru că sunt încă multe de făcut, motiv pentru care nu va vota această rectificare propusă, este 
părerea dânsului personală, fiecare dintre colegii consilieri votează cum consideră; 
 Dl. primar arată că este o părere a dânsului dar trebuie să se ţină cont de câte fonduri au fost aduse 
pentru comună pe proiecte, câte s-au făcut şi se vor mai face şi promovarea se face prin sport şi cultură, 
fără aceste activităţi o comună nu are viaţă,  ar trebui să participaţi la aceste activităţi să vedeţi cum se 
trăiesc astfel de momente, noi suntem mândri de ce facem şi unde am ajuns; 
 Dl. consilier Petruş Vasile solicită ca banii alocaţi pentru corul bisericii greco catolice din Mocira 
pentru că nu au putut fi folosiţi să fie daţi spre a fi folosiţi de biserică la casa parohială unde se lucrează pe 
interioare, dl. primar arată că această problemă trebuia discutată cu ordonatorul principal de credite, dl. 
contabil arată că banii sunt în acelaşi capitol şi nu trebuie rectificare,  ordonatorul principal de credite 
poate dispune, consiliul local este de acord; 

Nefiind alte discuţii, dl.consilier Roman Bogdan, preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează cu 12 voturi pentru, 2 abţineri Petruş Vasile şi Rus Vasile  şi 1 împotrivă Lucaci 
Dorin  –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr.78– privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Recea pe 
anul 2018. 

 

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019; 
Dl.consilier Roman Bogdan, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  

raportul compartimentului de specialitate,avizul secretarului şi avizul comisiei de specialitate nr.1; 
Dl contabil sef prezintă raportul de specialitate, arată că taxele au rămas aceleaşi, s-au scos câteva 

taxe locale pentru că reţelele la apă şi canalizare sunt în administrarea Vitalului, taxa de căsătorie înafara 
zilelor de lucru şi taxa pentru baruri şi restaurante art.475,alin.3 va fi specificată suma pe mp, respectiv 8 
lei/mp/an sub 500 mp şi 16 lei/mp/an peste 500 mp; 

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

HOTĂRÂREA Nr.79 -  privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019; 
 

Punctul 3  - Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a 
terenului în  suprafaţă de 88.740 mp, identificat cu nr.cadastral nr. 121404 UAT Baia Mare,  
proprietatea privată a Comunei Recea; 

Dl.consilier Roman Bogdan, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
referatul de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.2. 
 Dl consilier Mădăras Gheorghe arată că acest teren are statut de păşune, conform prevederilor 
legale dacă suprafaţa este peste un ha,  nu se poate schimba folosinţa, deci nu se poate concesiona; 
 Fiind prezent dl. Mircea Cirţ,  i se dă cuvântul pentru a prezenta ce se doreşte a se face pe acest 
teren,  în colaborare cu una dintre cele mai mari firma din China , unde a fost împreună cu preşedintele CJ 
Maramureş – Dl.Gabril Zetea în ultimele săptămâni unde puţini oameni pot ajunge să discute ce pot să 
facă sau dacă nu ştiu să li se spună cum să facă; 
 În cadrul consiliul local Recea spune ce doreşte să facă, să asambleze aici o maşină, lucru care nu 
la mai spus, care se va numi ATP şi este un camion 8x4 cu cife şi fără cife pe ele, lucrează la acest proiect 
demult dar nu a spus nimănui până nu are o astfel de deschidere cum este cea oferită de firma din China; 
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 Dl. consilier Lucaci Dorin arată că a urmărit ce au făcut şi pe unde au fost dar Recea va avea de 
câstigat doar din redevenţă celelalte sume se vor duce toate la Baia Mare, dar trebuie avut în vedere că 
banii obţinuţi din aceste concesionări sau vânzări pentru ce se cheltuiesc, deci modul de cheltuire a banilor 
nu este transparent pentru că a solicitat detalierea cheltuielilor din banii încasaţi pe vânzarea terenului de 
Practiker care s-au folosiţi ba într-un loc fie întraltul, existânt reticenţe în modul de cheltuire a banilor;  
 Dl. Mircea Cirţ explică din nou de oportunitatea pe care o avem noi acum despre ceea ce se doreşte 
a se face, lucrează de foarte mult timp pentru această fază de a asambla o maşină, a avut foarte multe 
piedici, dar cu ajutorul lui Dumnezeu peste toate a trecut, ajungând la această fază şi propune să se amâne 
discutarea acestui proiect de hotărâre pentru că au promisiunea de a fi vizitaţi de firma din China şi după 
ce vor veni şi vor constata că locul este optim, totul este ok şi se vor stabili mai în detaliu toate aspectele 
care trebuie să li se aducă la cunoştinţă apoi să poată reveni cu o nouă solicitare;  
 Dl. Mădăras Gheorghe apreciază intenţia care este foarte bună, dar consilierii locali sunt 
reprezentanţii cetăţenilor şi lor trebuie să li se aducă la cunoştinţă şi să aibă beneficii terenul fiind al 
comunităţii şi trebuie ca beneficiile să se resfrângă asupra bunăstării lor; 
 Dl. Lucaci Dorin întreabă dacă sediul va fi pe Recea sau pe Baia Mare pentru a se ţine cont de 
stabilirea redevenţei, dl. Cirţ răspunde că va fi pe satul Săsar la ATP; 
 Se dă cuvântul dlui Primar Pavel Octavian care înţelege mesajul dlui Cirţ Mircea şi arată că, şi  
consilierii psd-işti care doar au ascultat cele spuse de dl. Cirţ  şi nu au comentat au înţeles cele spuse şi cu 
certitudine nu doresc decât să se ia cele mai bune soluţii şi hotărâri pentru comunitatea noastră. 
 Este de acord ca iniţiator al proiectului de hotărâre să se amâne analizarea acestuia în această 
formă sau în alta până la o nouă revenire a societăţii ATP cu cerere după vizita firmei din China după cum 
a arătat dl. Mircea Cirţ, consiliul local este de acord cu amânarea;  

 

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul 2019 
pentru valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul Silvic 
Somcuta Mare; 

Dl.consilier Roman Bogdan, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
referatul de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiilor de specialitate nr.1 şi 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. 80 - privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul 2019 pentru 
valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul Silvic Şomcuta 
Mare; 
 

Punctul 5  – Diverse 
Se dă citire adreselor şi cererilor adresate consiliului local,  
Dl. Blaj Gelu  Baia Mare – solicită aprobarea consiliului local ca să se predea şi preia concesiune dintre el 

şi fiu-său cu menţinea unei ipoteci pe casa de locuit răspunsul fiind necesar la bancă pentru ca în caz de executare 
silită transmiterea concesiunii să se facă în celeaşi condiţii noului proprietar – se aprobă; 

ADI Zona Metropolitană Baia Mare -  adresă pentru consultare  documentaţie de atribuire a gestiunii 
serviciului de transport public de călători, au fost întâlniri chiar şi marţi ieri a fost una, nu au putut spune cu 
exactitate că suma privind subvenţia anuală va fi cât a fost trecută în studiu adică pentru Recea în jur de 2400 anual 
şi de aceea nu am mai lăsat proiectul de hotărâre cum am trecut în primul convocator , pentru că dacă aprobat plata 
aşa putem să ne trezim cu sume mai mari ; 

Şcoala Gimnazială Recea – adresă privind suplimentarea bugetului cu sumele necesare pe capitole, sumele 
vor fi cuprinse în luna următoare; 

ACS Nordic Basketball Baia Mare – solicită sala de sport pentru zilele de 8 şi 9 decembrie 2018 pentru 
desfăşurarea competiţiei Cupa Nordic Basketball  - se aprobă; 

Ofrim Horaţiu Ovidiu – Baia Mare – solicită cumpărarea unei parcele de teren care se află pe strada 
Mărgeanului lângă proprietatea firmei unde este administrator – terenul se poate vinde numai la licitaţie publică 
pentru că se găsesc mai mulţi proprietari de terenuri în limita proprietăţii comunei Recea,  

Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 7 noiembrie  2018, la sediul Primăriei comunei Recea, cu  
ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       SECRETAR 
    Bogdan Ionuţ ROMAN                       Maria PETRUŞ 
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