ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
RECEA

PROCES – VERBAL
încheiat azi, 26 august 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.108 din 21 august 2020 şi Convocatorul nr.6840 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;
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 anterioare ordinară luna iulie 2020 și 3 ședințe extraordinare –
de îndată una în iulie și două în august 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 concesionării prin licitaţie publică a
suprafeţei de teren de 26150 mp nr.cadastral 58993, UAT Recea, sat Lăpușel, comuna Recea,
județul Maramureș;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
suprafeţei de teren de 1770 mp nr.cadastral 58990, UAT Recea, sat Lăpușel, comuna Recea,
județul Maramureș;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – pentru ” Hală de depozitare și spații
administrative P-P+1 Parțial, împrejmuire”în comuna Recea, satul Săsar str. Sub Dura nr.F.N
comuna Recea, județul Maramureș;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Canalizare menajeră în
localitatea Bozânta Mică, comuna Recea, județul Maramureș” – Studiu de fezabilitate;
6.
Diverse.
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 general și
avizul comisiei de specialitate nr.1. A fost analizat de consiliul local și adoptat cu 9 voturi pentru,
1 abținere a dlui consilier Gherasim Florin și 5 împotrivă a d.lor consilieri Mădăras Gheorghe, Petruș
Vasile, Lucaci Dorin, Rus Vasile și Dobra Călin, devenind:
HOTĂRÂREA Nr.49 - privind aprobarea rectificării Bugetului local al Comunei Recea,
județul Maramureș pe anul 2020;
Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
suprafeţei de teren de 26150 mp nr.cadastral 58993, UAT Recea, sat Lăpușel, comuna Recea,
județul Maramureș;
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Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, există referatul de aprobare întocmit de compartiment
urbanism și agricol, avizul secretarului general și avizul comisiei de specialitate nr.2, a fost analizat de
consiliul local și aprobat în unanimitate devenind:
HOTĂRÂREA Nr.50 - privind privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică
a suprafeţei de teren de 26150 mp nr.cadastral 58993, UAT Recea, sat Lăpușel, comuna Recea,
județul Maramureș;
Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
suprafeţei de teren de 1770 mp nr.cadastral 58990, UAT Recea, sat Lăpușel, comuna Recea,
județul Maramureș;
Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, există referatul de aprobare întocmit de compartiment
urbanism și agricol, avizul secretarului general și avizul comisiei de specialitate nr.2, a fost analizat de
consiliul local și aprobat în unanimitate devenind:
HOTĂRÂREA Nr.51 - privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei
de teren de 1770 mp nr.cadastral 58990, UAT Recea, sat Lăpușel, comuna Recea, județul
Maramureș;
Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – pentru ” Hală de depozitare și
spații administrative P-P+1 Parțial, împrejmuire”în comuna Recea, satul Săsar str. Sub Dura
nr.F.N comuna Recea, județul Maramureș;
Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, există referatul de aprobare întocmit de compartiment
urbanism, avizul secretarului general și avizul comisiei de specialitate nr.2, a fost analizat de consiliul
local și aprobat în unanimitate devenind:
HOTĂRÂREA Nr.52 - privind aprobare PUD – pentru ” Hală de depozitare și spații
administrative P-P+1 Parțial, împrejmuire”în comuna Recea, satul Săsar str. Sub Dura nr.F.N
comuna Recea, județul Maramureș;
Punctul 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Canalizare menajeră în
localitatea Bozânta Mică, comuna Recea, județul Maramureș” – Studiu de fezabilitate;
Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, există referatul de aprobare întocmit de compartiment
urbanism, avizul secretarului general și avizul comisiei de specialitate nr.2, a fost analizat de consiliul
local și aprobat în unanimitate devenind
HOTĂRÂREA Nr.53 - privind aprobarea Proiectului ”Canalizare menajeră în localitatea
Bozânta Mică, comuna Recea, județul Maramureș” – Studiu de fezabilitate;
Punctul 6 – Diverse
Vă prezint adresele și solicitările adresate consiliului local:

Horvat Sergiu-Ciprian – Lăpușel Str.Unirii nr.26A, solicită concesionare directă teren
în suprafață de 25640 mp în Lăpușel zona Mecanochim , identificat cu nr.cad. 56387 lângă
terenul care îl are concesionat de la biserica Greco Catolică Lăpușel – nu se poate concesiona
direct, decât prin licitație publică;
Cosma Loredana prin avocat Adrian Pop, Avram, Maroszan și Asociații – solicită
prelungirea termenului de a obține autorizația de construire pe terenul concesionat în baza
Contractului de concesiune nr.7470/2016 cu încă 6 luni pentru motive obiective, durează
obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism tot din motive obiective - dl. primar
propune să se aprobe;
Gheție Claudia-Anca prin avocat Adrian Pop,Avram,Maroszan și Asociații –
solicită prelungirea termenului de a obține autorizația de construire pe terenul concesionat în
baza Contractului de concesiune nr.7469/2016 cu încă 6 luni pentru motive obiective, durează
obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism tot din motive obiective dl. primar propune să se aprobe;
GHITTA AD COMERCIAL SRL – solicită aprobare pentru acordarea bonificației de
10% pentru plata impozitului achitat în data de 30 iunie 2020 integral conform actelor contabile
anexate – tranzacția de la trezorerie la primărie nu se face în aceeași zi iar programul privind
impozitele și taxele locale nu au luat în considerare plata integrală la 30 iunie 2020 –
se propune aprobarea ;
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Lazea Petru-Dinu Lăpușel – solicită amenajarea lângă izvorul de la Lăpușel pe
domeniul public a unei parcări pentru că opresc multe mașini lângă gardul proprietății lui –
propunerea este să se amenajeze locul de parcare de lângă izvor;
Proprietarii de pe strada Bisericii din Recea - Danciu Radu, Săsăran Tabita și
Săsăran Maria – solicită sprijin material pentru realizarea unei rigole pentru preluarea apelor
pluviale de pe drumul public - trebuie capac armat, țeavă, 2 coturi, 2 teuri – dl. primar propune
aprobarea pentru că drumul fiind în pantă nu este rigolă apa se adună pe proprietatea dlui
Danciu.
Roman Lorena Săsar – Administrator SC RomanZootec SRL – solicită prelungirea
termenului de obținere a autorizatiei de construire pe terenul concesionat la Săsar cu 6 luni pe
motivul că nu a reușit să obțină avizele solicitate prin certificatul de urbanism deoarece din
motive obiective nu au fost respectate termenele la instituțiile unde au fost solicitate aceste
avize, fiind stare de alertă din cauza epidemiei cu coronavirus – se propune aprobarea;
Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 26 august 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
Dragomir LUPUȚ

SECRETAR GENERAL
Maria PETRUȘ
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