ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

RECEA

PROCES – VERBAL
încheiat azi, 23 octombrie 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.138 din 17 octombrie 2018 şi Convocatorul nr.8597 din 17 octombrie 2018;
La lucrările şedinţei, ca urmare a apelului nominal făcut de doamna secretar Petruş Maria,
s-a constatat participarea a 13 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
Sunt absenţi dnii consilieri Gherasim Florin şi 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 septembrie 2018 şi se
aprobă în unanimitate:

Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind numirea preşedintelui de şedinţă.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Recea, pe
anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru valorificare masă
lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul Silvic Tăuţii Măgherăuş;
4. Proiect de hotărâre privind privind identificarea cadastrală, a terenul în suprafaţă
de 262 mp din satul Săsar , proprietatea privată a comunei Recea;
5. 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;
6. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului concesionat în suprafaţă de 504
mp identificat cu Nr.Cad 50987 – Recea, dlui RIŞCOU ADRIAN-CRISTIAN;
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „ Nicolae Barbul” a Căminului Cultural
din localitatea Mocira;
8. Diverse.
Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi:
Punctul 1 – 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 Roman Bogdan-Ionuţ, care prezintă proiectul de hotărâre, raportul şi avizul secretarului şi avizul
comisiei nr.4, devenind :
HOTĂRÂREA Nr. 73- privind numirea preşedintelui de şedinţă;

1

Punctul 2 - 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;
Nefiind discuţii, dl.consilier Roman Bogdan, preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre şi se votează cu unanimitate – devenind:
HOTĂRÂREA Nr.74– privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Recea pe
anul 2018.
Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru
valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul Silvic Tăuţii
Măgherăuş;
Dl.consilier Roman Bogdan, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre, existând
raportul compartimentului 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.75 - privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru valorificare masă
lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul Silvic Tăuţii Măgherăuş;
Punctul 4 - privind identificarea cadastrală, a terenul în suprafaţă de 262 mp din satul
Săsar , proprietatea privată a comunei Recea
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.76 - privind identificarea cadastrală, a terenul în suprafaţă de 262 mp
din satul Săsar, proprietatea privată a comunei Recea;
Punctul 5 - 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;
Dna secretar informează consiliul local că nu s-a întocmit proiectul de hotărâre pentru că nu au
fost prezentate actele necesare, raport evaluare, detaliere activitate parc industrial;
Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului concesionat în
suprafaţă de 504 mp identificat cu Nr.Cad 50987 – Recea, dlui RIŞCOU ADRIAN-CRISTIAN
Dl.consilier Roman Bogdan, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre, existând
raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiei de specialitate nr.2.
Dl. primar arată că trebuie văzut că are informatii că după ce se cumpără concesiunile se vând la
pret dublu, dl. consilier Lucaci Dorin arată că dl.Rişcou Adrian este al treilea cumpărător şi propune ca să
fie suma de 11 euro pe mp, dl. primar ca şi iniţiatorul proiectului de hotărâre este de acord cu suma
propusă de 11 euro/mp ca să fie trecută în proiectul de hotărâre;
Nefiind alte discuţii dl.consilier Roman Bogdan preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre şi se votează în unanimitate – devenind:
HOTĂRÂREA Nr.77 - privind vânzarea directă a terenului concesionat în suprafaţă de
504 mp identificat cu Nr.Cad 50987 – Recea, dlui RIŞCOU ADRIAN-CRISTIAN
Punctul 7 – Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „ Nicolae Barbul” a Căminului
Cultural din localitatea Mocira;
Dna secretar informează consiliul local că a trecut pe ordinea de zi şi acest proiect de hotărâre dar
trebuie să solicităm aviz de la Comisia de atribuire de denumiri de pe lângă Consiliul Judeţean, ca să fie
actele complete, avizul sau răspunsul de la comisie că nu necesită aviz pentru atribuirea acestei denumiri
este obligatoriu.
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Dl. consilier Petruş Vasile susţine proiectul de hotărâre iniţiat de grupul de 6 consilieri locali şi
prezintă motivele pentru care propune să i se dea căminului cultural Mocira această denumire;
Dl. consilier Lucaci Dorin este de părere că ar trebui să se vadă în consiliul local dacă se doreşte
să se dea denumirea la căminul cultural din Mocira propusă de dl. Petruş Vasile şi apoi să se solicite aviz
de la Comisia de atribuire de denumiri de pe lângă Consiliul Judeţean.
După mai multe discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre propus de dl. consilier Petruş
Vasile privind atribuirea denumirii „ Nicolae Barbul” a Căminului Cultural din localitatea Mocira şi se
votează cu 5 voturi pentru şi 8 abţineri;

Punctul 8 – Diverse
Dl. primar dă citire adreselor şi cererilor adresate consiliului local,
ADI Zona Metropolitană – Urbis adresă privind situţia transportului local la nivel de comune, după ce sa monitorizat de o firmă specializată şi s-au făcut calcule privind fiecare comună cât ar trebui să compeseze anual
transportul în comun, dl. primar dă citire procesului verbal de la şedinţă din care rezultă că nu sunt de acord cu
aceste compensaţii de serviciu public, dar dacă analizăm la nivel de comuna Recea compensarea ar fi de 23.608 lei
pe an, celelalte comune toate din zona metropolitană au peste un miliar . Dl. primar arată că va mai fi o întâlnire cu
cei de la ADI Urbis şi dacă această sumă va fi sigură şi nu va creşte să fim de acord pentru ca să nu ne mai
complicăm cu transportul interjudeţean care ar fi mai dificil pentru că s-ar cupla satele noastre cu alte localităţi din
judeţ;
Consiliul Local este de acord să se rămână cu Urbisul dacă compensatia va fi cât spun să nu o modifice
după ce vor zice că au făcut alte calcule, dl. primar arată că vor mai avea o întâlnire şi va ridica această problemă;
Direcţia pentru Agricultură judeţeană Maramureş – adresă privind amenajamentele care sunt întocmite
fără observaţii;
ARR Maramureş – adresă privind folosirea staţiilor de autobuz pentru cursele interjudeţene, suntem de
acord cu utilizarea staţiilor;
Eptisa – o prezentare a proiectului pentru canalizarea la Recea şi Mocira, comuna noastră este cu actele la
zi proiectarea şpi executarea se fac odată şi se speră că din anul următor dacă nu vor fi contestaţii vor începe
lucrările;
Şcoala Gimnazială Recea – solicitare sala de sport scolară Recea sâmbătă 2 ore pentru Dans Sportiv – se
aprobă în funcţie de programul liber;
Şcoala Gimnazială Recea - solicitare numire doi membri în consiliul de administare – se propun şi
aprobă aceleaşi persoane Sabou Raluca şi Lauber Alexandru care au fost şi până acum;
Coste Floare Bozânta Mică str.Florilor nr.5 – solicită sprijin financiar este bolnavă de cancer şi are
nevoie pentru o analiză care costă 4500 lei – se aprobă suma de 4500 lei;
Dl. consilier Mădăras Gheorghe prezintă o bibliografie a scriitorului Nicolae Breban pentru a se

studia în vederea atribuirii denumirii căminului cultural din Recea;

Discuţii:
Dl.Dorin Lucaci întreabă de banii de la biserici, trebuie daţi pentru că au nevoie, se vor da arată dl. primar
la fiecare biserică, se cunosc nevoile şi se vor rezolva. O altă problemă este cea a drumului de pe strada Primăverii
(Călinişa), unde trebuie avut în vedere la eliberarea autorizaţiilor de construire să se respecte aliniamentul
construcţiilor faţă de drum să nu se îngusteze că dacă se va întâmpla va fi o problemă. Dl.consilier Dorin întreabă
dacă s-a anunţat concurs pentru muncitori pentru posturile aprobate, nu încă se vor publica în ziar arată dna
secretar şi dacă a existat un proces cu firma de transport când s-a mers în Roma, dl. primar arată că firma de turism
a dat în judecată firma de transport şi a câştigat la fiecare trebuie să dea bani înapoi dar să rămână definitivă
sentinţa şi să se vadă cât se va primi fiecare din care va reveni şi la primărie o parte şi poate se va mai putea
organiza o ieşire dacă vor fi de acord;
Dl. consilier Mădăras Gheorghe întreabă dacă se va mări preţul la apă, nu avem informaţii în acest sens, se
auzea că se micşorează preţul la apă;
Dl. consilier Petruş Vasile întreabă de întabulările din comună, se lucrează arată dl. primar dacă va întreba
pe dl. Enescu vom ştim mai exact cum se stă, important este că se lucrează;
Dl. consilier Rus Vasile este de părere că trebuie daţi banii pentru biserici, se vor da cu siguranţă anul
acesta arată dl primar;
Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 23 octombrie 2018, la sediul Primăriei comunei Recea, cu ocazia
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Bogdan Ionuţ ROMAN

SECRETAR
Maria PETRUŞ
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