ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
RECEA
PROCES – VERBAL
încheiat azi, 11 septembrie 2020,cu ocazia şedinţei extraordinare
a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local, a fost convocată de 6 consilieri locali din numărul
total de 15 consilieri locali prin Convocatorul nr.7358 din 11 septembrie 2020;
La lucrările şedinţei, ca urmare a verificării prezenței după 20 de minute, doamna secretar
general Petruş Maria, a constatat participarea a 4 consilieri locali, din nr.total de 15;
1. Lucaci Dorin
2. Mădăras Gheorghe
3. Petruș Vasile
4. Rus Vasile
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 :
1. Proiect de hotărâre privind interzicerea amplasării/construirii e rampe sau
platforme de depozitare a deșeurilor și de halte de steril pe raza administrativă a
UAT Recea

Proiectul de hotărâre inițiat de dnii consilieri Lucaci Dorin, Petruș Vasile, Mădăras Gheorghe,
Dobra Călin, Rus Vasile și Roman Bogdan însoțit de expunerea de motive a inițiatorilor, a fost analizat
de secretarul general al comunei Petruș Maria. Secretarul general al comunei s-a pronunțat prin
Referatul nr.7365/2020 pentru neadoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiată, extras din referat
”deoarece adoptarea lui în forma prezentată ar excede limitelor de competență ale consiliului local,
întrucât în conformitate cu prevederile legale din Codul Administrativ consiliul local administrează
domeniul public și privat al comunei, fără a duce atingere altor drepturi ale persoanelor fizice sau
juridice. În prezent nu există o prevedere legală expresă sau o Hotărâre Judecătorească în sensul
posibilității de a interzice executarea anumitor lucrări care cad sub incidența Legii nr.50/1991.
Nu putem să legiferăm prevederile Legii nr.50/1991, republicată și modificată privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, am fi sub incidența unei infracțiuni – abuz în serviciu.”

Proiectul de hotărâre a fost votat cu 4 voturi pentru a dlor consilieri prezenți, ceilalți
11 consilieri nu și-au anunțat prezența, sedința nu a fost statutară.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 11 septembrie 2020, la sediul Primăriei
comunei Recea, cu ocazia şedinţei extraordinară a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul
Maramureş, care s-a desfășurat sistem electronic.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dragomir LUPUȚ

SECRETAR GENERAL
Maria PETRUȘ
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