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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RECEA 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi, 17 septembrie 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.114  din 10 septembrie 2020  şi Convocatorul nr.7436 din  21 august 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, ședința a avut loc în sala Căminului 
Cultural din Recea; 
 
 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;  

Procesele  verbale  de la şedinţele anterioare din luna august 2020 și extraordinarele din 
septembrie 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 trecerii în domeniul public a investiției 

”Înființare și dotare grădiniță în localitatea Săsar, comuna Recea, județul Maramureș”; 
3. Proiect de hotărâre privind încheierea  unui contract de colaborare cu ”Asociația 

pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria” din localitatea Recea, județul Maramureș; 
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru terenul în 

suprafață de 3000 mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș; 
5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru terenul în 

suprafață de 2000 mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș; 
6.          Diverse.  

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

Dl.consilier Lupuț Dragomir, 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; 

Dl. consilier Lucaci Dorin arată că suma propusă pentru extinderea rețea de apă str. Crinilor și 
Ghioceilor Mocira de 50.000 lei i se pare cam mare, dl. contabil arată că s-au făcut calcule privind 
lungimea, grosimea conductei, dl. primar arată că suma de 50000 nu este bătută în cuie, poate va fi 
42.000 sau 48.000 dar să fie cuprinși bani , ca lucrarea să poată fi făcută; 

Nefiind alte discuţii  dl.consilier  Lupuț Dragomir  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre şi se votează  cu  unanimitate  –  devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.54   -  privind aprobarea rectificării  bugetului local al Comunei Recea, 
județul Maramureș pe anul 2020. 
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 Punctul  2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public a investiției 
”Înființare și dotare grădiniță în localitatea Săsar, comuna Recea, județul Maramureș” 

Dl.consilier Lupuț Dragomir, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul  de  hotărâre, existând  
referatul de aprobare al biroului financiar-contabil,  avizul  secretarului general  şi avizul comisiilor  de  
specialitate nr.1 și nr.2; 
 Lucrarea de investiție va fi recepționată azi și pentru finalizarea tranșelor de plată trebuie ca 
investiția să fie cuprinsă în domeniul public arată dl. contabil șef; 

Nefiind alte discuţii  dl.consilier  Lupuț Dragomir  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre şi se votează  cu  unanimitate  –  devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.55   -  privind aprobarea trecerii în domeniul public a investiției 
”Înființare și dotare grădiniță în localitatea Săsar, comuna Recea, județul Maramureș” 
 

Punctul  3 - Proiect de hotărâre privind încheierea  unui contract de colaborare cu 
”Asociația pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria” din localitatea Recea, județul Maramureș
 Dl.consilier Lupuț Dragomir, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul  de  hotărâre, existând  
referatul de aprobare al compartimentului de asistență socială,  avizul  secretarului general  şi avizul 
comisiilor  de  specialitate nr.1 și nr.4; 
 Dna secretar prezintă referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, importanța realizării 
funcționalității Centrului de zi și a celui de recuperare neuromotorie care va funcționa în clădirea care o 
avem a Centrului de zi pentru bătrâni, la această dată comuna Recea nu poate face angajări motiv 
pentru care încheiem contractul de cooperare cu Asociația pentru persoane vârstnice Sf.Maria cu sediul 
în Recea, care conform organigramei va face angajările, ca centrul să devină funcțional. 

Nefiind alte discuţii  dl.consilier  Lupuț Dragomir  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre şi se votează  cu  unanimitate  –  devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.56   -  privind încheierea  unui contract de colaborare cu ”Asociația 
pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria” din localitatea Recea, județul Maramureș 
 
 Punctul  4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 
terenul în suprafață de 3000 mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș; 
 Dl.consilier Lupuț Dragomir, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul  de  hotărâre, existând  
referatul de aprobare al topografului,  avizul  secretarului general  şi avizul comisiilor  de  specialitate 
nr.1 și nr.2; 

Nefiind discuţii  dl.consilier  Lupuț Dragomir  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează  cu  unanimitate  –  devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.57 - privind aprobarea documentației cadastrale pentru terenul în 
suprafață de 3000 mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș 
 Punctul  5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 
terenul în suprafață de 2000 mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș; 
 Dl.consilier Lupuț Dragomir, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul  de  hotărâre, existând  
referatul de aprobare al topografului,  avizul  secretarului general  şi  avizul comisiilor  de  specialitate 
nr.1 și nr.2; 

Nefiind discuţii dl.consilier Lupuț Dragomir  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează  cu  unanimitate  –  devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.58 - privind aprobarea documentației cadastrale pentru terenul în 
suprafață de 2000 mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș 
 
 Punctul  6  –  Diverse 

 
Vă prezint adresele și solicitările adresate consiliului local: 
S.C  VITAL  S.A  –  Adresă privind solicitările de către Comisia Europeană – JASPERS, 

pentru SF în proiectul POIM  prin Notă de Evaluare – consultantul Eptisa va face nota cu toate 
solicitările, important este că a ajuns dosarul la comisia europeană; 

SC URBIS  SA -  adresă privind schimbarea programului curselor de călători din luna 
septembrie; 
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Composesoratul Recea – adresă declarație privind acceptul de a traversa cu utilitățile pe 

terenul composesoratului; 
 Ministerul Muncii și Protecției Sociale – adresă răspuns la o adresă a noastră privind 

încadrarea persoanelor vulnerabile privind unele măsuri pentru combaterea și prevenirea efectelor 
pandemiei COVID-19; 

Kovacs Oana-Cristina  –  solicită modificarea orarului de transport în comună, mai ales pentru 
elevi; 

Ianoș Florin Săsar str.Morii nr.43 – solicită un ajutor financiar de 10000 lei pentru biserica 
penticostală din Săsar  - se aprobă;  

Buciuman Maria Lăpușel str.Gării nr.7 – solicită aprobare vânzare crizanteme Lăpușel la 
intersecția cu drumul spre Bozânta Mică și spre Săsar  – se aprobă cu condiția să nu afecteze traficul de 
intrare spre Bozânta Mică iar la sensul giratoriu cu satul Mocira nu este de competența noastră; 
 Prezentul proces-verbal a fost încheiat  azi 17 septembrie 2020,  la sediul Primăriei comunei 
Recea, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR GENERAL 
    Dragomir LUPUȚ                          Maria PETRUȘ 
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