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 Nr. 8749 din  27 octombrie 2020 

 
PROCES – VERBAL 

încheiat azi, 27 octombrie 2020 
 

  Cu ocazia şedinţei CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  RECEA, judeţul 
Maramureş, privind ceremonia de constituire a Consiliului  Local  al comunei Recea – 

județul  Maramureș, consilierii locali validați în  urma votului exprimat la alegerile locale  
din data de  27 septembrie 2020, la sediul  Primăriei  Comunei  Recea.  

 
 Şedinţa de constituire a Consiliului  Local  al comunei Recea – județul  Maramureș, 

a fost convocată de Prefectul Județului Maramureș prin Ordinul nr.515/19.10.2020; 
 În conformitate cu prevederile art.112 din OUG nr.57/2019 modificată,  privind 
Codul Administrativ Consiliul Local al comunei Recea va avea 15 consilieri locali; 

- Judecătoria  Baia Mare prin Încheierea Civilă nr.7881/2020  a validat 
mandatele a 14 consilieri locali și a invalidat mandatul dlui Pavel Octavian care a fost ales 
primar al comunei Recea iar în locul dlui Pavel Octavian a fost propus spre validare 1 
consilier supleant; 

-  Judecătoria  Baia Mare prin Încheierea Civilă nr.9963/2020  a validat 
mandatul consilierului supleant PSD , dl. Mureșan Mircea-Augustin; 
 Dna secretar general Petruș Maria prezintă lista cu persoanele ce compun prezidiu, 
dl. primar Pavel Octavian, dna  Dana BOTH- consilier juridic,  reprezentat din partea 
Prefectului Județului Maramureș, care deschide lucrările ședinței de constituire care îi 
invită pe cel mai în vârstă consilier local ales dl. Lupuț  Dragomir și pe doi consilieri 
locali  aleși cei mai tineri respectiv dl. Colcer Iuliu-Ioan și Nemeș Marian-Adrian a căror 
mandate au fost validate să ocupe loc în prezidiu și să conducă ceremonia de investire. 
 Dna secretar  făcut prezența consilierilor invitați la ședință care au semnat 
convocatorul și  s-a constatat participarea a 14 consilieri locali,  din nr.total de 15 după 
cum urmează: 
    Nume , Prenume   Apartenența Politică   Domiciliul 

 1. Ardelean Vasile-Alexandru             PNL    Săsar str.Eroilor nr.18              
 2. Colcer Iuliu –Ioan           USR   Recea str. Europa nr.60  
 3. Dobra Călin           PNL  Lăpuşel Str.22 Decembrie nr.9                           

  4. Gherasim Gavril-Florin       PSD  Mocira  str.Mihai Viteazu nr.27    
 5. Lucaci Dorin-Cosmin-Dumitru    PNL   Săsar  Str. Gării nr.47  

            6. Lupuţ Dragomir          PSD          Recea Str.Uliţa Mare nr.19 
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 7. Mădăras Ioan-Dan          PNL   Recea  Str. Europa  nr.30        
 8. Mureşan Mircea-A.         PSD   Bozânta Mică Str Deva nr.31       
 9. Nemeș Marian-Adrian        PRO România         Săsar Str. 1 Decembrie nr.282  
         10. Roman Gabriel-Teodor      PNL  Săsar str.Eroilor nr.64 
         11. Petruş Ioan-Vasile.              PNL  Mocira str.1 Decembrie nr.38     
         12. Pop Lucian             USR Plus  Lăpușel   str.Unirii nr.51             
         13. Potcoavă Nicolae           PMP  Mocira str.Mihai Viteazu nr.24   
         14. Săsăran Virgil-Mihai           PSD  Săsar str.1 Decembrie nr.280    
  Dna secretar general dă citire la încheierile Judecătoriei Baia Mare prin care s-au validat 
mandatele consilierilor locali; 
 A urmat depunerea jurământului de fiecare consilier local strigat în ordinea 
alfabetică de dl. Consilier Lupuț Dragomir fiecare a citit Jurământul  cu mâna stângă pe 
Constituție și pe Biblie, fiecare a semnat jurământul care a fost întocmit în două 
exemplare unul pentru consilier și unul la dosarul de constituire; 
  Au depus jurământul la sedința de constituire a consiliului local 14 consilieri locali 
din totalul de 15. 
 După depunerea jurământului de fiecare consilier local se consideră că, 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA  a  îndeplinit toate procedurile ca fiind 
legal constituit, iar în conformitate cu prevederile art.118 din Codul Administrativ  - 
Prefectul Județului Maramureș va lua act și va emite ordinul privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local în termen de 3 zile arată 
dna Dana Both. 
      Mandatul dlui Primar Pavel Octavian a fost  validat de Judecătoria Baia Mare prin 
Încheierea Civilă nr.8036/16 octombrie 2020 a cărui citire a fost făcută de dna secretar 
general Maria Petruș; 
 Dl. primar ales PAVEL OCTAVIAN  al comunei Recea, depune jurământul în fața 
Consiliul Local cu mâna stângă pe Constituția României și pe Biblie, pe care îl semnează 
unul pentru primar și unul la dosar,  i se înmânează dlui primar eșarfa tricolor; 
 Dna Dana Both prezintă mesajul dlui Prefect apoi  i se dă cuvântul dlui primar prin 
care mulțumește tuturor de prezență și îi asigură de o bună colaborare spre folosul 
comunității. 
 În cadrul ședinței de constituire a Consiliului Local Recea, au fost prezenți 14 
consilieri locali din 15 aleși, toți 15 au fost validați de Judecătoria Baia Mare, 14 
consilieri locali au depus jurământul , dl. consilier Cîmpian Mircea a absentat motivat 
fiind bolnav, infestat cu virul Covid și este izolat la domiciliu. 
 Dna secretar  aduce la cunoștința primarului și consilierilor locali reglementările 
din Legea nr.161/2003 și prevederile din OG nr.57/2019, modificată privind Codul 
administrativ,  privind conflictul de interese și regimul incompatibilității aleșilor locali , 
aceste prevederi printr-un extras din cele două acte normative,  le are în mapă fiecare 
consilier pentru studiu și luare la cunoștință. 
 Dl. consilier Lupuț Dragomir decanul de vârstă care condus ședința privind 
ceremonia de constituirea a consiliului local declară ședința închisă. 
 Prezentul proces-verbal a fost încheiat  azi  27 octombrie 2020,  la sediul Primăriei 
comunei Recea, cu ocazia şedinţei privind ceremonia de constituirea a CONSILIULUI 
LOCAL AL COMUNEI RECEA, județul Maramureș.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR GENERAL 
      Dragomir LUPUȚ                          Maria PETRUȘ 
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