ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

RECEA

PROCES – VERBAL
încheiat azi, 7 aprilie 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.76 din 2 aprilie 2020 şi Convocatorul nr. 3049 din 2 aprilie 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 urgență în conformitate cu
prevederile legale au fost transmise domnilor consilieri prin sistem electronic email, whatsApp
sau SMS;
Procesul verbal de la şedinţa din luna martie 2020, se aprobă în unanimitate;

Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Consiliului Local Recea,județul Maramureș;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor
Consiliului Local al Comunei Recea;
4. Proiect de hotărâre privind însușirea oportunității exploatării cantității de 2000 mc
agregate minerale, din albia minoră a râului Lăpuș;
5. Proiect de hotărâre privid modificarea taxei locale de utilizare a drumurilor comunale
de autovehicule de peste 7,5 to/autovehicul.
6. Diverse.
Punctul 1 - Proiect privind alegerea președintelui de ședință.

Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, prin care a fost propus pentru următoarele 3
luni dl. consilier Lucaci Dorin, există referatul de aprobare, avizul secretarului și avizul comisiei
de specialitate nr.4 a fost analizat de consiliul local și aprobat în unanimitate devenind:
HOTĂRÂREA Nr.13 - privind alegerea președintelui de ședință.
Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Local Recea,județul Maramureș;

Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, există referatul de aprobare, avizul secretarului
și avizul comisiei de specialitate nr.4, datorită stării de urgență de pe teritoriul României și a
prevederilor ordonanțelor militare pentru ca să se evite de către toată lumea răspândirea
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virusului Covid-19, s-a propus la nivel de țară să fie luate măsuri și în ce privește organizarea
ședințelor consiliilor locale , motiv pentru care modificăm regulamentul de organizare și
funcționare a consiliului local și stabilim modul de desfășurare a ședințelor astfel că ,
a fost analizat de consiliul local și aprobat în unanimitate devenind:
HOTĂRÂREA Nr.14 - privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Consiliului Local Recea,județul Maramureș;

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor
Consiliului Local al Comunei Recea;

Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, există referatul de aprobare, avizul secretarului
și avizul comisiei de specialitate nr.4 și a fost aprobat în unanimitate, devenind:
HOTĂRÂREA Nr.15 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor
Consiliului Local al Comunei Recea;

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind însușirea oportunității exploatării cantității de
2000 mc agregate minerale, din albia minoră a râului Lăpuș;

Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, există referatul de aprobare, avizul secretarului
și avizul comisiei de specialitate nr.2, au fost analizate de consiliul local, dl.consilier Dobra
Călin a întrebat care drumuri vor fi reparate, dl. primar arată că se dorește să se autorizeze
balastiera pentru 2000 mc balast gratuit din albia râului Lăpuș, după ieșirea din matcă a
râului Lăpuș în luna februarie 2020, au fost distruse multe drumuri de sub Mocira și Recea, a
fost comisie și s-a făcut raport operativ;
După analizarea proiectului de hotărâre s-a votat și aprobat cu 9 voturi pentru, 1 abținere
a dlui consilier Roman Bogdan și 5 împotrivă a dlor consilieri Mădăras Gheorghe, Lucaci Dorin,
Petruș Vasile, Rus Vasile și Dobra Călin, devenind :
HOTĂRÂREA Nr.16 - privind însușirea oportunității exploatării cantității de 2000 mc
agregate minerale, din albia minoră a râului Lăpuș

Punctul 5 – Proiect de hotărâre privid modificarea taxei locale de utilizare a
drumurilor comunale de autovehicule de peste 7,5 to/autovehicul.
Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, există referatul de aprobare, avizul secretarului
și avizul comisiei de specialitate nr.1, dl. consilier Mădăras Gheorghe, susținut de grupul de
consilieri PNL, propune să fie sumele de 20 lei/zi, 350 lei/lună și 2000 lei/an, dar proiectul de
hotărâre rămâne su sumele propuse de dl. primar , se votează proiectul de hotărâre și se aprobă
cu 9 voturi pentru și 6 împotrivă a dlor consilieri Mădăras Gheorghe, Lucaci Dorin, Petruș
Vasile, Rus Vasile, Dobra Călin și Roman Bogdan, devenind:
HOTĂRÂREA Nr.17 - privid modificarea taxei locale de utilizare a drumurilor comunale
de autovehicule de peste 7,5 to/autovehicul.

Dl. Primar prezintă adresele și solicitările adresate consiliului local:
Punctul 6 – Diverse
Dl. primar solicită consiliului local punctul de vedere privind concesiunile de teren din
satul Săsar din pășune care au fost concesionate pentru a construi adăposturi de animale sau
constructii agroindustriale, în principiu scopul a fost creșterea animalelor.
În conformitate cu prevederile din contractul de concesiune și caietul de sarcini în termen
de un an de la data încheierii contractului trebuiau să demareze lucrările de construcție. Celor
care nu au respectat clauzele contractuale li se vor retrage concesiunile. Domnul primar
propune ca pentru cei care au demarat investițiile în conformitate cu obiectul contractului
precum și cei care au obținut sau sunt în curs de a obține certificat de urbanism sau autorizație de
construire să se încheie un act adițional de prelungire a termenului de obținere a actelor de
construire.
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Adresele și solicitările adresate consiliului local:
ADI Zona Metropolitană - ne comunică hotărâri privind transportul de călători în
perioada aceasta a stării de urgență și costurile pentru luna ianuarie 2020;
Delgaz grid – adresă privind racordarea la rețeaua de gaze naturale pe strada Teiului
nr.5 și7 Mocira, noile reglementări legale privind procedura privind preluarea conductelor
necesare racordării din sectorul gazelor naturale, cofinanțarea de către operator sau în cotă parte
cu autoritățile publice locale trebuie încheiat un act de asociere pentru a putea încheia contractul
pentru extindere conducta de distribuție- dl. Gelu Blaj se va ocupa de adresă;
C.S ” A.S. Independența Baia Mare ” Secția de fotbal feminin - solicită prelungirea
termenului de asociere a Consiliului Local Recea cu această asociație care s-a făcut prin HCL
nr.41/2017 – se aprobă prelungirea cu 3 ani;
SDEE Transilvania Nord – răspuns la adresa noastră nr.2662/2020, pentru a strica
cuibul de barză de stâlpul de curent de pe strada Florilor Recea – se va rezolva.
Marin Paula-Maria Mocira –solicită un sprijin financiar pentru racordarea la apă,
familia are venituri mici,locuiește cu mama și fiica, mama este bolnavă, doar pensia de
handicap – se propune suma de 1500 lei.
Roman Bogdan Ionuț administrator SC Roman Zooteh SRL Săsar – solicită
prelungirea termenului de obținere a actelor de construire pe terenul concesionat în pășune la
Săsar, prezintă un deviz de lucrări cu cheltuielile care le-a avut până acum - se propune să se
aprobe prelungirea cu 6 luni ;
Cupliu Monica Baia Mare, are imobil în satul Săsar str.Primăverii nr.100 - solicită
acordul primăriei pentru branșament la apă și canalizare pentru imobilul din Săsar - se aprobă;
Nemeș Mihai Săsar - solicită prelungirea termenului de obținere a actelor de construire
pe terenul concesionat în pășune la Săsar - se propune să se aprobe are depus dosarul pentru
Certificatul de urbanism și în termen de 6 luni să obțină actele;
Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 7 aprilie 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
Dorin-Cosmin-Dumitru LUCACI

SECRETAR GENERAL
Maria PETRUȘ
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