
 1 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RECEA 

 
PROCES – VERBAL 

 

încheiat azi, 2 iulie 2020 
 

la sediul Comunei Recea, cu ocazia şedinţei extraordinare-de îndată 
a  Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş 

  
 Şedinţa extraordinară – de îndată,  a Consiliului Local, a fost convocată  de Primarul 
comunei Recea, prin Dispoziţia nr.91 din 1 iulie 2020  şi Convocatorul nr.5331 din 2 iulie 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. Mociran Alexandru  
 5. Lupuț Dragomir                                  13. Petruş Vasile 
 6. Cherecheş Vasile      14. Rus Vasile     
 7. Mădăras Gheorghe   15. Dobra Călin 
 8. Mădăras Valer  
    
 Convocarea și actele pentru ședință datorită stării de urgență în conformitate cu 
prevederile legale au fost transmise domnilor consilieri prin sistem electronic , whatsApp ,SMS, 
și telefonic, de dna secretar general; 

Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează: 
1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și 

Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentului si asigurarea conditiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii Proiect tip – „ BAZĂ SPORTIVĂ TIP.1 ” din comuna Recea, județul 
Maramureș 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Recea, în calitate de 
”Promotor Proiect” la proiectul ” Locuință maxim protejată Sfânta Maria”Str. 
Florilor nr.3, în localitatea Recea, comuna Recea, județul Maramureș. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul ” Locuință maxim protejată Sfânta Maria”;  
Se analizează proiectele de hotărâre după, cum urmează: 

 
 Punctul 1 -  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentului si asigurarea conditiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
Proiect tip – „ BAZĂ SPORTIVĂ TIP.1 ” din comuna Recea, județul Maramureș 

Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, referatul de aprobare al compartimentului  
urbanism,  avizul secretarului general al comunei și avizul comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3,  
a fost analizat de consiliul local  și s-a transmis votul în unanimitate devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.33 – Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentului si asigurarea conditiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
Proiect tip – „ BAZĂ SPORTIVĂ TIP.1 ” din comuna Recea, județul Maramureș 
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 Punctul  2 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Recea, în 
calitate de ”Promotor Proiect” la proiectul ” Locuință maxim protejată Sfânta Maria”Str. 
Florilor nr.3, în localitatea Recea, comuna Recea, județul Maramureș. 
 Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, referatul de aprobare al compartimentului  de 
asistență socială,  avizul secretarului general al comunei și avizul comisiilor de specialitate nr.1 
și nr.3,  a fost analizat de consiliul local  și s-a transmis votul în unanimitate devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.34 - privind aprobarea participării Comunei Recea, în calitate de 
”Promotor Proiect” la proiectul ” Locuință maxim protejată Sfânta Maria”Str. Florilor 
nr.3, în localitatea Recea, comuna Recea, județul Maramureș. 

 
 Punctul 3 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru proiectul ” Locuință maxim protejată Sfânta Maria”;  
 

Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, referatul de aprobare al  financiar contabil, 
avizul secretarului general al comunei și avizul comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2,  a fost 
analizat de consiliul local și s-a transmis votul în unanimitate devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.35 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul ” Locuință maxim protejată Sfânta Maria” 
 Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi  2 iulie  2020,   la sediul Primăriei comunei 
Recea, cu ocazia şedinţei extraordinară- de îndată a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul 
Maramureş, care s-a desfășurat sistem electronic. 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR GENERAL 
Dorin-Cosmin-Dumitru LUCACI                Maria PETRUȘ 
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