ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

RECEA

PROCES – VERBAL
încheiat azi, 12 februarie 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.64 din 5 februarie 2020 şi Convocatorul nr. 1039 din 5 februarie 2020;
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
9. Mureşan Marin
2. Cozmuţa Vasile-Anton
10. Mureșan Mircea
3. Gherasim Florin
11. Roman Bogdan
4. Lucaci Dorin
12. Mădăras Gheorghe
5. Lupuţ Dragomir
13. Petruş Vasile
6. Cherecheş Vasile
14. Rus Vasile
7. Mădăras Valer
15. Mociran Alexandru
8. Dobra Călin
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 ianuarie 2020, se aprobă în
unanimitate;
Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Recea,
județul Maramureș pe anul 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul 2020
pentru valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul
Silvic Firiza;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului în
suprafață de 1016 mp, nr.CAD 56370 Recea str.Aeroportului nr.48, către SC Agreșana
Trans SRL;
4. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al comunei Recea a
imobilului – teren, drum de acces identificat cu nr.cadastral 56241 UAT Recea, în
suprafaţă de 607 mp, str. Victoriei – sat Mocira, prin donaţie cu titlu gratuit ;
5. Diverse.
Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi:
Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Comunei
Recea, județul Maramureș pe anul 2020;
Dl.consilier Gherasim Florin, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre,
existând referatul de aprobare al biroului financiar-contabil, avizul secretarului şi avizul
comisiei de specialitate nr.1.
Se dă cuvântul dlui contabil șef pentru a prezenta referatul de aprobare a proiectului de
hotărâre privind bugetul comunei Recea pe anul 2020, dl. contabil arată că bugetul pe anul 2020
s-a întocmit pe baza sumelor realizate pe anul trecut și pe sumele care s-au primit și cum au fost
cuprinse în buget.
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Dl consilier Lucaci Dorin arată că este o diferență dintre sumele din bugetul inițial și cel
de azi, da arată dl. contabil șef că s-au mai primit prin 2 Decizii respectiv nr.5 și 6 a Directorului
Finanțelor Publice sumele pentru învățământ care nu le-am fost primită, mai întreabă dl.
consilier de sumele pe PNDL și AFIR dacă se cuprind ca și venituri, da arată dl. contabil trebuie
cuprinse sunt constituite ca si credit de angajament, mai întreabă de veniturile din prestări și alte
activități ce cuprind, dl. contabil arată că sunt sume pe care le încasăm de la baltă, de la ocoalele
silvice etc;
Privind cheltuielile dl. consilier Lucaci Dorin arată că s-a constatat după publicarea
bugetului că nu vor fi de ajuns banii alocați la Unirea Săsar sunt etape mai multe , sumele
modificate la liga V, mai solicită 10000 lei.
Dl. consilier Lucaci Dorin propune să se ia de la dezăpeziri sau de la deplasări externe și
să se pună la echipa de la Săsar suma de 10000 lei se supune la vot și se aprobă cu 6 voturi
pentru, a dlor consilieri Lucaci Dorin, Mădăras Gheorghe, Petruș Vasile, Rus Vasile , Dobra
Călin și Roman Bogdan și 9 voturi împotrivă a celorlalți consilier
Dl. Primar arată că sunt de unde să se ia, din suma de la sport se vor da, nu trebuie luată
de la alt capitol suma, dl. contabil arată că se vor plăti fără probleme de pe capitolul sport;
Dl. consilier Călin Dobra propune ca din suma alocată la sport pentru Lăpușel să se facă
la terenul sintetic nocturnă, că sunt solicitări din partea tineretului;
Dl. consilier Vasile Rus propune să se dea suma de la sport la biserică pentru că anul
acesta este hram și se va avea nevoie mai mare de bani;
Dl. consilier Mădăras Gheorghe arată că din punct de vedere al legalității dacă se dau
bani la coruri este legal, dl. contabil arată că se dau prin biserici ;
Dl. consilier Lucaci Dorin întreabă de servisul care se face la iluminatul public privind
schimbarea orelor, schimbarea de lămpi nu se face deviz? , dl. contabil arată că aceste servicii
de mentenanță trebuie să se facă de firme acreditate;
Dl. consilier Roman Bogdan arată că ar trebui să vedem pentru învățământ bani, pentru
profesori să vină profesori buni să nu mai trebuie să ducem copiii în oraș, dl. contabil șef arată
că nu depinde de noi actul de învățământ decât să asigurăm condiții ;
După mai multe discuții privind și alte clarificări, dl.consilier Gherasim Florin
preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu 9 voturi pentru și 6
împotrivă a dlor consilieri Lucaci Dorin, Mădăras Gheorghe, Petruș Vasile, Rus Vasile , Dobra
Călin și Roman Bogdan – devenind:
HOTĂRÂREA Nr.7 - privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Recea,
județul Maramureș pe anul 2020.
Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul
2020 pentru valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru
Ocolul Silvic Firiza;
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.
Dna secretar prezintă referatul de aprobare , în baza adresei Ocolului Silvic Firiza
prețurile rămân la nivelul anului 2019;
Nefiind discuţii dl.consilier Gherasim Florin preşedinte de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate – devenind:
HOTĂRÂREA Nr.8 - privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul 2020
pentru valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul
Silvic Firiza;
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Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului
în suprafață de 1016 mp, nr.CAD 56370 Recea str.Aeroportului nr.48, către SC Agreșana
Trans SRL;
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;
Dl.consilier Lucaci Dorin arată că privind prețul de concesiune ca și cel de vânzare real
este între 1300 și 1500 euro pe ar și ar fi după calcul prețul real al concesiunii de 500 euro/an pe
cei 1016 mp. Dl. consilier Mădăras Gheorghe este de aceiași părere și că trebuie susținut
interesul cetățenilor în sensul că pe terenul concesionat de consiliul local funcționează o firmă
care are un profit câștigă bani;
Dl. primar arată că pe baza raportului de evaluare s-a stabilit suma de 240 euro/an pe
suprafața de 1016 mp, pentru că este zona industrială nu de case de locuit și merge pe suma
rezultată din raportul de evaluare.
Fiind prezent dl. Cătună administratorul firmei arată că ar fi bine să se țină cont de
firmele care doresc să facă și că funcționează în comună plăteste 15000 lei impozit la comună, a
adus toate mașinile la Recea și ar trebui să se țină cont și de astea, mai mult acolo este un loc
mlăștinos trebuie decopertat, drenat și este o lucrare cu cheltuială;
Dl. consilier Roman Bogdan după cele discutate și pentru că este firma din comună și
fucnționează aici, propune să fie după calculul redevenței suma anuală de 400 de euro/an pe
total suprafață de 1016 mp.
Nefiind discuţii dl.consilier Gherasim Florin preşedinte de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre modificat cu suma de 400 euro/an şi se votează cu unanimitate –
devenind:
HOTĂRÂREA Nr. 9 - privind aprobarea concesionării directe a terenului în
suprafață de 1016 mp, nr.CAD 56370 Recea str.Aeroportului nr.48, către SC Agreșana
Trans SRL;
Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al comunei
Recea a imobilului – teren, drum de acces identificat cu nr.cadastral 56241 UAT Recea, în
suprafaţă de 607 mp, str. Victoriei – sat Mocira, prin donaţie cu titlu gratuit ;
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;
Dl. consilier Petruș Vasile întreabă care este strada Victoriei, dl primar arată că este o
stradă nouă pe care se intră de pe str. Dragostei;
Nefiind alte discuţii dl.consilier preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
şi se votează în unanimitate – devenind:
HOTĂRÂREA Nr. 10 - Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public
al comunei Recea a imobilului – teren, drum de acces identificat cu nr.cadastral 56241
UAT Recea, în suprafaţă de 607 mp, str. Victoriei – sat Mocira, prin donaţie cu titlu
gratuit ;
Dl. contabil șef prezintă spre aprobare Caietul de sarcini pentru licitația de închiriere a
spațiului școala nouă din Mocira, pentru că, contractul de închiriere expiră cu luna februarie
2020 și trebuie să se facă o nouă licitație, după modificarea din Codul Fiscal și Codul
Administrativ trebuie să se facă raport de evaluare al clădirii pentru licitația publică de închiriere
din care rezultă prețul stabilit în caietul de sarcini de 2 lei/mp/lună= 730 lei/lună - se aprobă
Caietul de Sarcini în unanimitate;
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Punctul 5 – Diverse
Dl. Primar prezintă adresele și solicitările adresate consiliului local:
Primăria Orașului Tăuții Măgherăuș - propunere înființare Asociație de Dezvoltare
Comunitară pentru construirea unei centuri – consiliul local propune să aibă loc mai întâi o
întâlnire cu toți cei care ar putea face parte din această asociație, să se discute statutul asociației,
obiectul asocierii, obligațiile și drepturile fiecărei părți și apoi să se treacă la înființarea sau la
asocierea cu UAT -ul care a înființat această asociație.
IPJ Maramureș – adresă privind avizul negativ la solicitarea noastră de a se
restricționa circulația dimineața pe Str. Primăriei și Ulița Mare între orele 7 și 9;
SZIYYARTO IOSIF Săsar str. 1 Decembrie nr.329 - solicită închirierea spațiului
clădirii din curtea școlii unde a funcționat farmacia – se va cere punctul de vedere al școlii și se
va putea scoate la licitație Vălenaș Sergiu Săsar str. 1 Decembrie 168 – solicită concesionare teren, se va
verifica dacă este sau nu pășune - nu se va concesiona dacă este pășune;
Dulf Cristian administrator SC Galenic Mol SRL – comunicare că nu doresc spațiul
din Lăpușel de la dispensar pentru farmacie;
Mădăras Marioara-Camelia – administrator SC Farmacia MADFARM SRL solicită
spațiul de la dispensar pentru farmacie - consiliul local este de acord în principiu, spațiul fiind
dat în comodat la dna dr. Măgurean Maria;
Coman Vasile Baia Mare - solicită cumpărarea sau concesionarea terenului din Lăpușel
nr. cad 51033 pe care este construit magazinul a cărui proprietar este dl. Coman – în principiu
consiliului local este de acord și se va iniția proiect de hotărâre;
Mădăras Gheorghe Consilier – solicită suplimentarea sumei la biserica ortodoxă din
Recea cu încă 50.000 lei pentru lucrări de renovare exterioară a bisericii - dl. primar arată că a
avut loc întrunirea cu preoții și primii curator din comună și Preotul din Recea s-a arătat foarte
mulțumit de suma alocată dar dacă biserica va mai avea nevoie suntem deschiși ca suma să fie
aprobată printr-o rectificare.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 12 februarie 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 GENERAL
Maria PETRUȘ
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