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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RECEA 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat azi, 24 iunie 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.90  din 17 iunie 2020  şi Convocatorul nr. 4870  din 18 iunie 2020 în sala 
Căminului Cultural Recea; 
 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;  

Procesul  verbal  de la şedinţele din luna aprilie 2020,  a fost aprobat  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 acordarea de facilități la plata impozitului anual pentru 

durata stării de urgență în anul 2020; 
3. Proiect  de  hotărâre privind aprobare concesionării prin licitație publică a suprafaței 

de 9158 mp, nr.cad 58957 - satul Săsar, comuna Recea, jud. Maramureș; 
4. Proiect  de  hotărâre privind aprobare concesionării prin licitație publică a suprafaței 

de 4000 mp, nr.cad 58956 - satul Săsar, comuna Recea, jud. Maramureș; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru terenul în 

suprafață de 12,48 ha (124800 mp) teren intravilan sat Săsar, județul Maramureș; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru terenul în 

suprafață de 1770 mp, teren intravilan sat Lăpușel, județul Maramureș; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru terenul în 

suprafață de 26150  mp, teren extravilan sat Lăpușel, județul Maramureș; 
8. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Recea nr.70/2019 

- privind stabilirea normelor de gospodărire, menţinere a curăţeniei, protecţia 
mediului în comuna Recea precum şi stabilirea sancţiunilor contravenţionale de 
încălcare a acestor norme; 

9. 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; 

10. 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; 

11. Diverse. 
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 Punctul 1 - Proiect privind aprobarea  rectificării Bugetului local al Comunei Recea, 
județul Maramureș pe anul 2020; 

Dl.consilier  Lucaci Dorin, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
referatul de aprobare al biroului financiar-contabil,  avizul  secretarului general  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; 

Nefiind  discuţii  dl.consilier  Lucaci Dorin  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre şi se votează  cu  9 voturi pentru și  6 împotrivă  a dlor consilieri Mădăras 
Gheorghe, Petruș Vasile, Rus Vasile, Lucaci Dorin, Dobra Călin și Roman Bogdan –  
devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.25  -  privind aprobarea rectificării  bugetului local al Comunei Recea, 
județul Maramureș pe anul 2020. 
 Punctul 2 - Proiect  de  hotărâre privind acordarea de facilități la plata impozitului anual 
pentru durata stării de urgență în anul 2020 pe raza administrativ teritorială a comunei Recea; 

Dl.consilier  Lucaci Dorin, 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 acordarea de facilități la plata impozitului conform ordonanței nr.69/2020; 

Dl.consilier Lucaci Dorin arată că ordonanța prevede procentul de reducere  de până la 
50%, dl. contabil arată că s-a propus procentul de 50%,  pentru că în perioada stării de urgență 
și a stării de alertă firmele nu au avut activitate, au certificatul eliberat de Ministerul 
Dezvoltării și să poată plăti sumele reduse cu 50%; 

Nefiind  alte discuţii  dl.consilier  Lucaci Dorin  preşedinte de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.26 - privind acordarea de facilități la plata impozitului anual pentru 
durata stării de urgență în anul 2020 pe raza administrativ teritorială a comunei Recea; 
 Punctul 3 - Proiect  de  hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 
suprafaței de 9158 mp, nr.cad 58957 - satul Săsar, comuna Recea, jud. Maramureș; 
 Dl.consilier  Lucaci Dorin, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
referatul de aprobare al compartimentului de specialitate,  avizul  secretarului general  şi avizul 
comisiei de  specialitate nr.2. 
 Dna secretar arată că este vorba despre terenul din intravilan sat Săsar și acesta și cel din 
următorul proiect de hotărâre, pentru care am avut hotărâre de însușire și trecere pe comuna 
Recea a terenului, documentația cadastrală fiind aprobată și primind de la OCPI nr. cadastral; 

Nefiind  discuţii  dl.consilier  Lucaci Dorin  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.27   - privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 
suprafaței de 9158 mp, nr.cad 58957 - satul Săsar, comuna Recea, jud. Maramureș 
 Punctul 4 - Proiect  de  hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 
suprafaței de 4000 mp, nr.cad 58956 - satul Săsar, comuna Recea, jud. Maramureș 
 Dl.consilier  Lucaci Dorin, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
referatul de aprobare al compartimentului de specialitate,  avizul  secretarului general  şi avizul 
comisiei de  specialitate nr.2. 

Nefiind  discuţii  dl.consilier  Lucaci Dorin  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.28  - privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafaței 
de 4000 mp, nr.cad 58956 - satul Săsar, comuna Recea, jud. Maramureș 
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 Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 
terenul în suprafață de 12,48 ha (124800 mp) teren intravilan sat Săsar, județul Maramureș; 
 Dl.consilier  Lucaci Dorin, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
referatul de aprobare al compartimentului de specialitate,  avizul  secretarului general  şi avizul 
comisiilor de  specialitate nr.1 și nr.2. 
 Dl. consilier Lucaci Dorin arată că după cum e făcut planul de amplasament și 
delimitare în aceea zonă știe că mai este pusă o persoană în posesie și trebuie verificat să nu 
mai fie și alte modificări, pentru că dacă nu este întabulat terenul nu se vede în ortofotoplan; 
 Dl. primar ca și inițiator al proiectului de hotărâre este de acord să fie amânat proiectul 
pentru a se verifica de topograf toate cele semnalate,  deci proiectul de hotărâre se amână 
pentru o ședință viitoare;  
 Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 
terenul în suprafață de 1770 mp, teren intravilan sat Lăpușel, județul Maramureș; 
 Dl.consilier  Lucaci Dorin, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
referatul de aprobare al compartimentului de specialitate,  avizul  secretarului general  şi avizul 
comisiilor de  specialitate nr.1 și nr.2. 

Nefiind  discuţii  dl.consilier  Lucaci Dorin  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.29 – privind aprobarea documentației cadastrale pentru terenul în 
suprafață de 1770 mp, teren intravilan sat Lăpușel, județul Maramureș; 
 Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 
terenul în suprafață de 26150  mp, teren extravilan sat Lăpușel, județul Maramureș; 
 Dl.consilier  Lucaci Dorin, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
referatul de aprobare al compartimentului de specialitate,  avizul  secretarului general  şi avizul 
comisiilor de  specialitate nr.1 și nr.2. 

Nefiind  discuţii  dl.consilier  Lucaci Dorin  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.30 - privind aprobarea documentației cadastrale pentru terenul în 
suprafață de 26150  mp, teren extravilan sat Lăpușel, județul Maramureș; 
 Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Recea 
nr.70/2019 - privind stabilirea normelor de gospodărire, menţinere a curăţeniei, protecţia 
mediului în comuna Recea precum şi stabilirea sancţiunilor contravenţionale de încălcare a 
acestor norme; 
 Dl.consilier  Lucaci Dorin, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
referatul de aprobare al compartimentului de specialitate,  avizul  secretarului general  şi avizul 
comisiei de  specialitate nr.2. 
 Dl. primar arată că apar probleme de fiecare dată când plouă mult, pentru că pe lângă 
apa menajeră sunt deversate în canalizare apele pluviale, sunt persoane care și-au astupat 
șanțurile și mai mult se aruncă în canalizare obiecte nepermise, cabluri, haine,pampersuri și 
toate duc la înfundarea conductei, oricât de mare ar fi fost conducta de canalizare nu poate 
duce toate și apa pluvială când cantitatea de apă este f.mare din ploi; 
 Dl. consilier Lucaci Dorin arată că la stabilirea sancțiunilor  pentru cei care cuplează 
apele pluviale trebuie realizate rigole și apoi aplicate sancțiuni. 
 Dl. consilier Petruș Vasile arată că ar ar trebui verificate toate  deversările în șanțuri de 
la fose; 

Nefiind  alte discuţii  dl.consilier  Lucaci Dorin  preşedinte de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre şi se votează cu 12 voturi pentru și 3 împotrivă a dlor consilieri Mădăras 
Gheorghe, Rus Vasile și Lucaci Dorin  –  devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.31 - privind completarea Hotărârii Consiliului Local Recea nr.70/2019 
- privind stabilirea normelor de gospodărire, menţinere a curăţeniei, protecţia mediului în 
comuna Recea precum şi stabilirea sancţiunilor contravenţionale de încălcare a acestor norme; 
 



 4 

 
 

Punctul 9 - 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  Lucaci Dorin, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
referatul de aprobare al compartimentului de specialitate,  avizul  secretarului general  şi avizul 
comisiilor de  specialitate nr.1 și nr.2. 
 S-a pus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre pentru că dna Rus Andreea  a depus 
din nou cerere, că dorește să cumpere terenul la prețul stabilit,  dl. primar susține prețul propus, 
fiindcă terenul din spatele magazinului a fost cumpărat cu 800 euro unde s-a făcut terenul de 
sport sintetic , iar magazinul și terasa este în față; 

Nefiind  alte discuţii  dl.consilier  Lucaci Dorin  preşedinte de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre şi se votează  cu 9 voturi pentru și 6 împotrivă, neîntrunind  cvorumul–  
de două-treimi, proiectul de hotărâre nu se adoptă; 

Punctul 10 - 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  Lucaci Dorin, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
referatul de aprobare al compartimentului de specialitate,  avizul  secretarului general  şi avizul 
comisiilor de  specialitate nr.1 și nr.2. 
 Există cererea dlui Coman Vasile, s-a pus pe ordinea de zi din nou acest proiect , prețul 
propus este același ; 

 Nefiind discuţii  dl.consilier  Lucaci Dorin  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre şi se votează cu 10 voturi pentru, 1 abținere a dlui Mădăras Gheorghe și 4 
împotrivă a dlor consilieri Petruș Vasile, Rus Vasile, Lucaci Dorin și Roman Bogdan –  
devenind: 

HOTĂRÂREA Nr.32 - 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. Primar prezintă adresele și solicitările adresate consiliului local: 
Punctul 11  –  Diverse 
Școala Gimnazială Recea   -  solicitare suplimentare buget pentru utilități, gaz, curent, 

internet – se va verifica de ce mai trebuie suplimentat , școala fiind întreruptă din luna martie, 
cu pandemia de Corona virus; 

ANIF Filiala Maramureș  –  adresă privind amenajare IF Bozânta Mică-Mocira-
Remetea , solicită sprijin; 

ATP Tranzit  - solicită aprobare scutire plată impozit datorat pentru mașini, nu există 
temei legal pentru cele solicitate decât cele prevăzute în OG nr.69/2020; 

ATP Exodus GROUP   –  solicitare reducerea  legală  de impozit pe clădiri conform 
OG nr.69/2020, s-a adoptat hotărâre de consiliul local prin care s-a aprobat reducerea cu 50%, 
cu condiția să fie achitat impozitul pe anul 2019; 

Pop Romeo administrator al firmei SC ANTIQUE FURNITURE SRL și a SC 
MOB SERV SRL – loc. Mocira -  solicită reducerea legală de impozit pe clădiri conform OG 
nr.69/2020, s-a adoptat hotărâre de consiliul local prin care s-a aprobat reducerea cu 50%, cu 
condiția să fie achitat impozitul pe anul 2019; 
 Fereștean Viorel  Pr.paroh Parohia Ortodoxă Mocira – solicită sprijin financiar 
pentru tipărirea Monografiei satului Mocira – se aprobă suma de 15.000 lei;  
 Vodafone România – ofertă camere de supraveghere video să se pună în locurile unde 
nu sunt puse respectiv în Săsar în cartierul de la vamă, în Mocira pe str.Mara, Trandafirilor, 
Ghioceilor, în Lăpușel pe str. Rozelor etc. oferta este acceptabilă,  se va analiza pe total unde 
trebuie puse camerele cât mar fi de plată că să ne încadrăm în buget – consiliul local este de 
acord;  
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 Brânzei  Ioan - Daniel  Loc. Mocira -  solicită sprijin financiar pentru familie, părinți 
ambii bolnavi și bunica de 89 de ani la fel bolnavă, cheltuielile depășesc venitul familiei, este 
în imposibilitatea acoperirii a tuturor nevoilor – se aprobă suma de 5.000 lei; 
 Covaci  Natalia  Bianca Loc. Bozânta Mică – solicită loc de casă, s-a analizat și se va 
răspunde că  nu  este teren pentru construire casă de locuit care să fie atribuit direct, se va mai 
analiza după ce se va termina întabularea terenurilor pe toată comuna. 

Iosip  Ioan  - Săsar – solicită scutire impozit auto pe o mașină care a fost avariată într-
un accident , cu daună totală din martie până în dec.2020 – nu se poate aproba conform 
prevederilor legale decât de penalități și dobânzi dacă există,  cu condiția să achitați impozitul 
în totalitate,  mașina trebuie radiată dacă nu mai circulați cu ea să nu mai figureze în evidențele 
fiscale. 
 Fârtea  Dorinel  - Săsar – solicită să se facă un șanț pe strada Eroilor în Săsar  –  se va 
analiza la fața locului, acolo s-a dorit a se face șanț dar nu au fost de acord toți cetățenii; 

 Herțeg  Dumitru - Recea – solicită scutirea de impozit stabilit  în urmă cu 5 ani  s-a 
analizat  și vă comunicăm că, de impozitul stabilit real pe clădiri nu poate fi scutit nimeni, doar 
de penalități și dobânzi cu condiția să se achite debitul integral. 

 Discuții: 
Dl. Primar informează Consiliul Local despre: 
-  stadiul încasărilor de impozite și taxe la această dată;  
-  facturile la salubrizare, care sunt enorm de mari și trebuie să ne implicăm fiecare să fie 

informați și totodată să fie conștienți cetățenii de importanța selecției deșeurilor, deci a fost mai 
greu la început cu fracția umedă pubela neagră și fracția uscată pubela galbenă,  s-au împărțit  
la fiecare gospodărie informări cu ce trebuie pus în pubele pe culori, s-au făcut informări  ce 
pubele trebuie scoase pe săptămână, factura și pe luna trecută este de 50.000 lei, sunt în 
comună multe gospodării și gunoiul menajer se adună de la gospodării ca și cantitate; 

Dl. consilier Petruș Vasile ar dori să se facă o situație cu câți bani s-au dat la biserici și mai 
întreabă dacă primăria are cunostință de materialele, molozul care de pune în capătul satului 
Mocira pe stânga cum intri pe str. Ghioceilor, dl. primar arată că nu știe dar se va merge până 
la fața locului să se vadă; 

Dl. consilier  Mădăras Gheorghe întreabă de stadiul canalizării pentru Recea și Mocira și să 
ne gândim pentru atribuire de denumire la căminele culturale din Recea și Mocira, dl. primar 
arată că are informații că proiectul de investitie este depus pentru finanțare, dar cum merg 
lucrurile de încet nu credem că se va începe anul acesta iar la denumirea căminelor culturale ne 
vom gândi; 

Dl. consilier  Lucaci Dorin întreabă dacă s-a organizat licitația de concesionare  a terenului 
de lângă balta 2 Veverițe, da,  arată dl. viceprimar s-a organizat dar nu s-a prezentat nimeni și 
mai ăntreabă dl. consilier de măștile cumpărate de primărie la ce preț, dl. contabil arată că s-au 
cumpărat de la o firmă din București primele care s-au cumpărat pentru angajați  au fost la 2 lei 
și ceva aproape 3 lei iar celelalte al fost la 1 leu și ceva, la data când le-am achiziționat au fost 
cele mai ieftine; 
 Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 24 iunie  2020,  la sediul Primăriei comunei 
Recea, cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş.  

 
 

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