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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RECEA 

 
PROCES – VERBAL 

 

încheiat azi, 28 mai 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.83  din 21 mai 2020  şi Convocatorul nr. 4135  din  22 mai  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;  
 Convocarea și actele pentru ședință datorită stării de alertă  în conformitate cu prevederile 
legale au fost transmise domnilor consilieri prin sistem electronic email, whatsApp sau SMS; 

Procesele  verbale  de la şedinţele din luna aprilie 2020,  au fost aprobate  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 preţurilor de referinţă pe anul  2020  pentru 

valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul Silvic 
Tăuții Măgherăuș; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii terenului intravilan în  suprafață de 
1453 mp și 683 mp  de la Asociația Composesorală Recea pentru parcare lângă Baza 
sportivă și Sala de sport Recea; 

4. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 2143 mp, 
nr. Cad 55658 Săsar, dnei Dobra Mirela domiciliată în satul Săsar str.Morii nr.17, 
comuna Recea, județul Maramureș; 

5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru terenul in 
suprafață de 9158 mp din satul Săsar, comuna Recea, jud. Maramureș; 

6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru terenul în 
suprafață de 4000 mp din satul Săsar, comuna Recea, jud.Maramureș; 

7. Diverse. 
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 Punctul 1 - Proiect privind aprobarea  rectificării Bugetului local al Comunei Recea, 
județul Maramureș pe anul 2020 
 Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, privind rectificarea bugetului local al comunei 
Recea pe anul 2020,  cu referatul de aprobare întocmit de contabililul șef, cu  avizul secretarului 
și avizul comisiei de specialitate nr.1,  a fost analizat de consiliul local  și aprobat în unanimitate 
devenind: 
  HOTĂRÂREA Nr.19 - privind aprobarea  rectificării 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 
Tăuții Măgherăuș; 
 Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, există referatul de aprobare, avizul secretarului 
și avizul comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2, a fost analizat de consiliul local  și aprobat  în 
unanimitate devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.20 - privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul  2020  pentru 
valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul  Silvic  
Tăuții Măgherăuș; 
 Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii terenului intravilan în  
suprafață de 1453 mp și 683 mp  de la Asociația Composesorală Recea pentru parcare lângă Baza 
sportivă și Sala de sport Recea; 
 Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, există referatul de aprobare, avizul secretarului 
și avizul comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2, toate au fost puse la dispozitia consiliului local; 
 Au existat discuții la acest proiect de hotărâre în sensul că: 
 Dl.consilier  Mădăras  Gheorghe este de părere că ar fi bine trecută perioada de închiriere 
și  modul de utilizare a terenului în proiectul de hotărâre și  să fie respectat statul legislativ al 
terenului de pășune; 
 Dna secretar arată că terenul este intravilan, din punct de vedere legal se poate închiria,  
este chiar pe lângă gardul care împrejmuiește baza sportivă și sala de sport, privind perioada de 
închiriere se va trece în contractul de închiriere și va fi pentru terenul de lângă baza sportivă pe 5 
ani cu posibilitate de prelungire iar pentru terenul de lângă sala de sport închirierea va fi până se 
finalizează investiția bazinul de înot.  

Dl.consilier Lucaci Dorin susține ideea că ar trebui trecută perioada de închiriere în 
proiectul de hotărâre respectiv în hotărârea de consiliul. 

 Nefiind alte discuții se votează proiectul de hotărâre cu 15 voturi pentru, devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.21 - privind  aprobarea închirierii terenului intravilan în  
suprafață de 1453 mp și 683 mp  de la Asociația Composesorală Recea pentru parcare 
lângă Baza sportivă și Sala de sport Recea; 

 

 Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionării fără licitaţie 
publică a imobilului teren în suprafață de 2143 mp, identificat cu nr.CAD 55658 din satul 
Săsar str. Crinului nr.29, proprietate privată a comunei Recea, județul Maramureș 

Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, există referatul de aprobare, avizul secretarului 
și avizul comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2, toate au fost puse la dispozitia consiliului local, 
pe care le-a analizat și: 
 Nefiind  discuții se votează proiectul de hotărâre cu 15 voturi pentru, devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.22 - privind aprobarea  concesionării fără licitaţie publică a 
imobilului teren în suprafață de 2143 mp, identificat cu nr.CAD 55658 din satul Săsar str. 
Crinului nr.29, proprietate privată a comunei Recea, județul Maramureș 
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Punctul 5  – Proiect de hotărâre  privind însușirea documentației cadastrale pentru 
terenul in suprafață de 9158 mp din satul Săsar, comuna Recea, jud. Maramureș; 

 
Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar cu anexele nr.1 și 2 planuri cadastrale, există 

referatul de aprobare, avizul secretarului și avizul comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2, toate au 
fost puse la dispozitia consiliului local, pe care le-a analizat și: 
 Nefiind  discuții se votează proiectul de hotărâre cu 15 voturi pentru, devenind: 

HOTĂRÂREA Nr.23 - privind însușirea documentației cadastrale pentru terenul in 
suprafață de 9158 mp din satul Săsar, comuna Recea, jud. Maramureș; 

Punctul 6  – Proiect de hotărâre  privind însușirea documentației cadastrale pentru 
terenul in suprafață de 4000 mp din satul Săsar, comuna Recea, jud. Maramureș; 

Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar cu anexele nr.1 și 2 planuri cadastrale, există 
referatul de aprobare, avizul secretarului și avizul comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2, toate au 
fost puse la dispozitia consiliului local, pe care le-a analizat și: 
 Nefiind  discuții se votează proiectul de hotărâre cu 15 voturi pentru, devenind: 

HOTĂRÂREA Nr.24 - privind însușirea documentației cadastrale pentru 
terenul in suprafață de 4000 mp din satul Săsar, comuna Recea, jud. Maramureș; 

 

Dl. Primar prezintă adresele și solicitările adresate consiliului local: 
 

Punctul 7  –  Diverse 
Vă prezint adresele și solicitările adresate consiliului local: 
Eptisa – autoritate contractantă  SC VITAL SA  -  referitor la Proiectul regional de 

dezvoltare infrastructură de apă și apă uzată din jud.Maramureș în perioada 2014-2020,  ne 
comunică  stadiul proiectului pe luna aprilie 2020  - sunt unele UAT-uri care trebuie să analizeze 
unele aspecte sesizate în obținerea Certificatelor de urbanism pentru amplasamente și să ia 
măsurile necesare spre rezolvare; 

Consiliul Județean Maramureș   –  adresă privind necesitatea asigurării desfășurării în 
cele mai bune condiții a activității Serviciului de Ambulanță Maramureș la nivelul județului 
motiv pentru care  ne solicită răspuns dacă dispunem de 40-50 ari teren care ar putea fi transferat 
în domeniul public al Jud.Maramureș pentru realizarea acestei investiții de interes major pentru 
județ -  se va informa Consiliul județean despre terenurile pe care comuna le are în proprietate 
dar trebuie analizat dacă ar corespunde din punct de vedere urbanistic pentru o astfel de 
investiție,  dl. consilier Mădăras Gheorghe propune să se facă stația de ambulanță pe terenul de 
la parohie – care ar urma să-l achiziționăm dar acel teren o să aibă altă destinație, chiar în centrul 
satului nu ar fi bine, circulație, zgomot etc. 

Radu Butean Baia Mare administrator firmă transport - solicită teren în concesiune 
70-100 ari pentru parcare camioane  -  nu dispunem de teren care să fie concesionat  prin licitație 
publică  pentru parcări auto; 

Vepric Rodica Săsar str. Florilor  –  adresă renunțare spațiu închiriat din centrul 
comunitar Săsar cu 1 mai 2020; 
 Lucaciu Radu-Dan Săsar str. 1 Decembrie nr.309 – solicită un sprijin financiar pentru 
cheltuielile de înmormântare a fiului Dănuț decedat în 5 aprilie 2020, nu a fost salariat, familia 
are venituri modeste, au cheltuit conform actelor depuse peste 5000 lei – se propune suma de 
2500 lei. 
 Varga Niculina Săsar str.1 Decembrie nr.42 – solicită concesiune a terenului aflat în 
prelungirea  proprietății înspre strada nouă care trece pe lângă fosta pălincie – în aceea zonă 
urmează să se facă o stradă nouă după care se va face o documentație cadastrală  pentru terenul 
pe  care îl are fiecare cetățean în prelungirea proprietății sale și se va concesiona direct pentru 
cei care vor fi interesați. 
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 Fănățan Stefan Săsar str.Gării nr.49 – solicită închirierea spațiului din subsolul  
clădirii Centrului Comunitar din Săsar  - în principiu  consiliul local este de acord, trebuie 
organizată licitație publică , există hotărâre de consiliu local. 
 Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 28 mai  2020,  la sediul Primăriei comunei 
Recea, cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, 
care s-a desfășurat sistem electronic email, whatsApp sau SMS. 

 
 
 

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