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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RECEA 

 
PROCES – VERBAL 

 

încheiat azi, 17 martie  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.71  din 11 martie 2020  şi Convocatorul nr. 2168 din 11 martie  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 februarie 2020,  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, 
județul Maramureș pe anul 2020; 
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de  prelungire a Scrisorii de Garantie 
nr. IG 173300327/20.07.2017 emisă de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A, pentru 
garantarea avansului solicitat în cadrul proiectului „Canalizare menajera si statie de epurare in 
localitatea Lăpușel, comuna Recea, județul Maramureș”, finanțat prin PNDR din FEADR, 
Măsura 7.2; 
 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a imobilului teren 
în suprafață de 498 mp, identificat cu nr.CAD 51033 din satul Lăpușel str. Unirii  nr.37, 
proprietate privată a comunei Recea, județul Maramureș; 
 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a imobilului teren 
în suprafață de  431 mp, identificat cu nr.CAD 56189 din satul Bozânta Mică str. Principală nr.29, 
proprietate privată a comunei Recea, județul Maramureș; 
 5.  Diverse. 
  

 Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi:  
 Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării  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 aprobarea rectificării bugetul comunei Recea pe anul 2020, în funcție de decizia 
care s-a  primit de la Consiliul Județean Maramureș. 
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Nefiind alte discuţii  dl.consilier  Gherasim Florin  preşedinte de şedinţă supune la vot 

proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.11 - privind aprobarea rectificării  bugetului local al Comunei 
Recea, județul Maramureș pe anul 2020. 
 Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de  prelungire a Scrisorii de 
Garantie nr. IG 173300327/20.07.2017 emisă de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN 
S.A, pentru garantarea avansului solicitat în cadrul proiectului „Canalizare menajera si statie de 
epurare in localitatea Lăpușel, comuna Recea, județul Maramureș”, finanțat prin PNDR din 
FEADR, Măsura 7.2; 

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 pentru că este necesar în proiect , proiectul fiind încă în derulare este necesar a se mai 
prelungi scrisoarea de garanție.  

Nefiind  alte discuţii dl.consilier  Gherasim Florin  preşedinte de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre şi se votează cu 14 voturi pentru și unul împotrivă a dlui Roman Bogdan,  
devenind: 
  HOTĂRÂREA Nr.12 - privind aprobarea solicitării de  prelungire a Scrisorii de Garantie 
nr. IG 173300327/20.07.2017 emisă de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A, pentru 
garantarea avansului solicitat în cadrul proiectului „Canalizare menajera si statie de epurare in 
localitatea Lăpușel, comuna Recea, județul Maramureș”, finanțat prin PNDR din FEADR, 
Măsura 7.2; 

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a 
imobilului teren în suprafață de 498 mp, identificat cu nr.CAD 51033 din satul Lăpușel str. Unirii  
nr.37, proprietate privată a comunei Recea, județul Maramureș; 

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 trebuie să se ia în considerare că este terenul de sub 
clădire nu se poate da decât celui care este proprietar pe clădire și propune să fie prețul mai mic,  

Dl. primar arată că este precedentul de la Mocira unde și acolo este magazinul în centrul 
satulului și s-a respectat raportul de evaluare; 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar și se votează cu 9 voturi pentru 
și 6 împotrivă neîndeplinind cvorumul , hotărârea nu este adoptată. 
 Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a 
imobilului teren în suprafață de  431 mp, identificat cu nr.CAD 56189 din satul Bozânta Mică str. 
Principală nr.29, proprietate privată a comunei Recea, județul Maramureș; 

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; 

Si pentru acest proiect de hotărâre sunt aceleași discuții privind zona, privind situația 
terenului de sub clădire nu se poate da decât celui care este proprietar pe clădire și propune  de 
dl. consilier Lucaci Dorin prețul de 7 euro; 

Dl. primar arată că pe terenul de la Bozânta Mică pe care l-am cumpărat de la biserică 
pentru terenul sintetic și este în spatele magazinului am dat 8,5 euro, pe acesta din față nu e mult 
10 euro. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar și se votează cu 9 voturi pentru 
și 6 împotrivă neîndeplinind cvorumul , hotărârea nu este adoptată. 
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Punctul 5  – Diverse 
Dl. Primar prezintă adresele și solicitările adresate consiliului local: 
Adi –Deșeuri  -  adresă privind colectarea deșeurilor; 
D.S.V. – Maramureș   –  adresă privind declararea zonei afectate de pesta porcină, a fost 

găsit un mistreț mort în 9.03.2020.  
Instituția Prefectului jud.Maramureș - adresă răspuns la adresa noastră nr.1851/2020 

privind existența de haite de câini fără stăpân. 
Școala Recea  –  răspuns la adresa noastră nr.1716/2020, privind închirierea prin licitație 

publică a clădirii din curtea școlii Săsar; 
SC URBIS SA – adresă  privind modificarea programului transport în perioada stării de 

urgență; 
Tribunalul Maramureș – apel sentință civilă nr.7014/2019, într-un dosar privind 

scutirea de taxa judiciară într-un dosar de succesiune; 
DSVSA – MM   - Program de gestionare al câinilor fără stăpân; 
DSVSA – MM -  adresă răspuns în urma verificării în satul Săsar str.Morii nr.7, la o 

gospodărie cu mai mulți câini; 
Boloș Florin și Ioana Mocira str.Crinilor nr.8 – solicită  aprobare pentru amenajare 

spațiu din fața proprietății și amplarea unei cruci de lemn  -  se aprobă 
Lucaciu Simion-Ciprian Săsar – solicită teren pentru extindere activitate producție 

tâmplărie PVC și Aluminiu  - nu se poate decât prin licitație publică; 
Pop Marius Mocira – solicită închirierea pășunii comunale , nu se poate decât prin 

licitație publică; 
Dobra Vasile  Săsar  - solicită scutirea de taxa de salubrizare pentru imobilul de pe 

str.Eroilor nr.38, pentru că plătește pe str.1 Decembrie nr.177 – conform  HCL pentru imobilele 
care sunt locuibile se plătește pentru o persoană.  

Strebeli Ștefan reprezentant firmă SC Studium SRL - privind obținerea  Acordului 
prealabil  de acces la drumul local precum și punerea la dispozitie  publicului proiectul  pentru 
PUD – ”Hală de depozitare și spații administrative  P - P+1 parțial, împrejmuire”, vă 
comunicăm că, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Recea din 17 martie 2020, s-a 
analizat solicitarea dvs. și s-a aprobat acordul prealabil la drumul local și s-a pus proiectul la 
dispoziția persoanelor interesate. 
 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 17 martie 2020,   la sediul Primăriei comunei 
Recea, cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş. 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR GENERAL 
   Florin-Gavril Gherasim                        Maria PETRUȘ 
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