ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

RECEA

PROCES – VERBAL
încheiat azi, 30 ianuarie 2020
la sediul 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.2 din 22 ianuarie 2020 şi Convocatorul nr. 557 din 22 ianuarie 2020;
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. Mureșan Mircea
3. Gherasim Florin
10. Roman Bogdan
4. Lucaci Dorin
11. Mădăras Gheorghe
5. Lupuţ Dragomir
12. Petruş Vasile
6. Cherecheş Vasile
13. Rus Vasile
7. Mădăras Valer
14. Mociran Alexandru
Este absent dl. consilier Dobra Călin;
La şedinţă participă domnul primar Pavel Octavian, d.na Petruş Maria – secretar şi dl.

contabil șef Burzo Vlad;
Se supun la vot procesele verbale de la şedinţele din luna decembrie 2019, 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 2019;
2. Proiect de hotărâre privind numirea preşedintelui de şedinţă;
3. Proiect de hotărâre privind adoptarea contului de execuţie a bugetului local pe
anul 2019;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de Acţiune şi de Lucrări de
Interes Local” pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 pe anul 2020;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor pe anul 2020;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul 2020
pentru valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul
Silvic Tăuții Măgherăuș;
7. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD ”Înființare atelier de fabricare a
produselor din ceramică pentru dezvoltarea meșteșugului tradițional al olăritului în
spațiul rural din județul Maramureș”;
8. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav
pe semetrul II – 2019;
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
2019, 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 Gherasim Gavril-Florin, care prezintă proiectul de hotărâre, raportul şi avizul
secretarului şi avizul comisiei nr.4, devenind :
HOTĂRÂREA Nr. 1- privind numirea preşedintelui de şedinţă;
Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind adoptarea contului de execuţie a bugetului
local pe anul 2019;
Dl.consilier Gherasim Florin 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 Gherasim Florin preşedinte de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre şi se votează cu 9 voturi pentru și 5 împotrivă a dlor consilieri Mădăras
Gheorghe, Lucaci Dorin, Petruș Vasile, Rus Vasile și Roman Bogdan – devenind:
HOTĂRÂREA Nr. 2 - privind adoptarea contului de execuţie a bugetului local pe
anul 2019;
Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de Acţiune şi de
Lucrări de Interes Local” pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 pe anul 2020;
Dl.consilier Gherasim Florin, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre,
existând raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiei de
specialitate nr.4.
Dna secretar prezintă raportul de aprobare pentru planul care trebuie aprobat anual de
consiliul local, dl. consilier Roman Bogdan întreabă de nr.de dosare, sunt 16 dosare din care
mame cu copii care nu au obligația să facă ore de muncă;
Nefiind alte discuţii dl.consilier preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
şi se votează în unanimitate – devenind:
HOTĂRÂREA Nr. 3 - privind aprobarea “Planului de Acţiune şi de Lucrări de
Interes Local” pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 pe anul 2020 la nivelul comunei Recea
Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire
a Riscurilor pe anul 2020, în comuna Recea, județul Maramureș;
Dl.consilier Gherasim Florin, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre,
existând raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiei de
specialitate nr.2.
Dna secretar prezintă raportul de aprobare pentru planul care trebuie aprobat anual de
consiliul local, a fost actualizat cu anul 2020 la grupele de intervenții;
Nefiind discuţii dl.consilier Gherasim Florin preşedinte de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate – devenind:
HOTĂRÂREA Nr.4 - privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor pe anul 2020, în comuna Recea, județul Maramureș;
Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul
2020 pentru valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru
Ocolul Silvic Tăuții Măgherăuș;
Dl.consilier Gherasim Florin, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre,
existând raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiilor de
specialitate nr.1 și nr.2.
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Nefiind discuţii dl.consilier Gherasim Florin preşedinte de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate – devenind:
HOTĂRÂREA Nr.5 - privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul 2020
pentru valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul
Silvic Tăuții Măgherăuș;
Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind aprobare PUD ”Înființare atelier de
fabricare a produselor din ceramică pentru dezvoltarea meșteșugului tradițional al
olăritului în spațiul rural din județul Maramureș”în satul Lăpușel str.Macului nr.10,
comuna Recea, județul Maramureș;
Dl.consilier, Gherasim Florin preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre,
existând raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiei de
specialitate nr.2.
Fiind prezent dl. Gelu Blaj explică despre acest PUD care are toate avizele și sunt
respectate prevederile legale;
Nefiind discuţii dl.consilier Gherasim Florin preşedinte de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre şi se votează cu unanimitate – devenind:
HOTĂRÂREA Nr.6 - privind aprobare PUD ”Înființare atelier de fabricare a
produselor din ceramică pentru dezvoltarea meșteșugului tradițional al olăritului în
spațiul rural din județul Maramureș”în satul Lăpușel str.Macului nr.10, comuna Recea,
județul Maramureș;
Punctul 8 - Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav pe semetrul II – 2019;
Raportul a fost pus la dispoziţia consiliului local şi a fost însuşit de consiliul local în
unanimitate;
Punctul 9 – Diverse
Dl. Primar prezintă adresele și solicitările adresate consiliului local:
Judecătoria Baia Mare - Sentință civilă nr.7014/2019, privind recunoașterea unui
contract sub semnătură privată;
Direcția Silvică Maramureș, Ocolul Silvic Firiza – adresă privind 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 ;
Proiectul HCL trimis pentru aviz la IPJ Maramureș, pentru instituire restricții
autovehicole între orele 7-9.oo dimineața pe străzile Ulița Mare și Primăriei – se va iniția
proiect de hotărâre după ce vom primi avizul;
I.P.J Maramureș, Serviciul Rutier - răspuns la adresa noastră pentru îmbunătățirea
semnalizării trecerilor de pietoni;
Școala Gimnazială Recea – adresă privind numirea unui reprezentant în consiliul de
administrație al Școlii Gimnaziale Recea în locul lui Lauber Alexandru - se va numi dl. Boier
Flaviu-Mihai.
Mureșan Liliana-Monica Mocira - solicită o sală pentru cursuri canto copii din
comună, în Mocira la biblioteca – se aprobă cu condiția să fie folosită în acest scop și să fie
menținută la stadiul în care a fost dată pentru cursuri;
Oros Cosmin-Adrian Baia Mare – proprietar al terenului din Mocira, nr.cad.56241
solicită preluarea în domeniul public prin donație cu titlu gratuit – se va iniția proiect de
hotărâre;
Pop Marius-Ghe. – Săsar - solicită ajutor pentru incendiu acoperiș casă de locuit – se
aprobă 5.000 lei;
Făt Ileana – Lăpușel – solicită ajutor de înmormântare pentru fiul Făt Vasile-Ioan cu
domiciliul în Lăpușel str.Beci nr.6, decedat în Franța și au avut cheltuieli foarte mari cu
transportul de repatriere pentru înmormântare - se aprobă 5.000 de lei.
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Reniuc Mărioara Baia Mare str.Sebeșului nr.10– solicită ajutor înmormântare pentru
fratele Banc Gheorghe din Mocira care nu a avut nici un venit - se aprobă 1.000 lei.
Giga Ioan Recea – a solicitat un ajutor de înmormântare pentru fiica Giga Mariana care
a murit fără nici un venit – se aprobă 1.100 lei, pentru sicriu și cheltuielile de pe factura de la
pompele funebre.
Discuţii:
Dl.consilier Mureșan Marin propune la solicitarea mai multor cetățeni de pe Ulița Mare
din jos unde a stat el să se pună niște limitatoare de viteză că se circulă cu viteză prea mare;
Dl.consilier Lucaci Dorin - întreabă de PUD –ul pentru care s-au cuprins bani în buget pe
acest an și că ar fi fost bine să știe și consiliul local, dl. primar arată că acolo se dorește
realizarea unui PUD pentru locuințe și suprafața de pășune se va diminua dacă va fi cazul în
condițiile legii.
Dl.consilier Mădăras Gheorghe arată că trebuie să se facă curățenie la brutăria de la
cămin pe lângă drum și pe lângă gard și pe aleea de lângă casa parohială;
Dl. consilier Vasile Rus arată că trebuie verificat iluminatul, orele să fie reglate după cum
crește ziua că se sting prea repede;
Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 30 ianuarie 2020, la sediul Primăriei comunei
Recea, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Florin-Gavril Gherasim

SECRETAR
Maria PETRUȘ
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