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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RECEA 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi, 8 octombrie  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.122  din 2 octombrie 2020  şi Convocatorul nr.8122 din  2 octombrie 2020; 
 La lucrările şedinţei, ca urmare a apelului nominal făcut de doamna secretar general 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; 

Procesul verbal de la şedinţa ordinară luna septembrie 2020 - a fost aprobat 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 coeficienților de salarizare a personalului  

angajat la Centrul de zi și la Centrul de Servicii de Recuperare  neuromotorie de tip ambulatoriu 
“Sf. Nicolae” din Recea,  județul Maramureș; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de 
asistență medicală școlară și transport pentru elevi; 

4.          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  unanimitate, devenind: 
  HOTĂRÂREA Nr.59 - privind aprobarea  rectificării Bugetului local al Comunei Recea, 
județul Maramureș pe anul 2020; 
 Punctul  2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților de salarizare a 
personalului  angajat la Centrul de zi și la Centrul de Servicii de Recuperare  neuromotorie de tip 
ambulatoriu “Sf. Nicolae” din Recea,  județul Maramureș; 
 Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, există referatul de aprobare întocmit de compartimentul 
contabil, avizul secretarului general și avizul comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4,   
 Având în vedere că angajații sunt plătiți din fondurile publice trebuie să fie aprobați coeficienții 
de salarizare după legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, arată 
dl. Contabil sef în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 
 Proiectul de hotărâre a fost analizat de consiliul local  și aprobat  în unanimitate devenind: 
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HOTĂRÂREA Nr.60 - privind aprobarea coeficienților de salarizare a personalului  

angajat la Centrul de zi și la Centrul de Servicii de Recuperare  neuromotorie de tip ambulatoriu 
“Sf. Nicolae” din Recea,  județul Maramureș; 
 

Punctul  3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări 
servicii de asistență medicală școlară și transport pentru elevi; 
 Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, există referatul de aprobare întocmit de compartiment 
de specialitate, avizul secretarului general și avizul comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4, 
  În referatul de aprobare dna secretar general arată că, pentru a asigura măsurile de prevenție 
împotriva Covid 19,  trebuie să fie verificat fiecare copil și trebuie asigurată asistența medicală școlară 
pe perioada stării de alertă iar pentru a asigura în mijloacele de transport distanța legală de transport a 
elevilor trebuie să se mai încheie un contract de prestări pentru un microbuz; 
 Dl. consilier Lucaci Dorin  întreabă cum vor fi plătiți, dl. contabil arată că pentru serviciile 
medicale școlare pe perioada stării de alertă plata se va face prin DSP și pentru transport din bugetul 
școlii; 
 Proiectul de hotărâre  a fost analizat de consiliul local și aprobat  în unanimitate devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr.61 - privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de 
asistență medicală școlară și transport pentru elevi 
 
 Punctul  4 –  Diverse 

 
Vă prezint adresele și solicitările adresate consiliului local: 
Școala Gimnazială Recea – solicită un reprezentant al consiliului local în consiliul de 

administrație al școlii -  se propune să rămână tot cei care au fost dna Rodica Butean și dl. Boier 
Mihai; 

Roman Gabriel administrator SC  TRIPLU SRL  – solicitare reducerea  legală  de 
impozit pe clădiri conform OG nr.69/2020, cu 50 % - dacă există certificatul emis de Ministerul 
Economiei, se încadrează conform legii  –  se propune aprobare; 

Suci Matei-Vasile-Ionel  – Baia Mare  Str.Răzoarelor nr.8 – solicită o aprobare necesară 
pentru un credit de la bancă, privind constituirea ipotecii asupra construcțiilor edificate de către 
dl. Suci ca și concesionar pe terenul pe care sunt construcțiile – se propune aprobare 
 
 Prezentul proces-verbal a fost încheiat  azi  8 octombrie 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                          SECRETAR GENERAL 
    Dragomir LUPUȚ                          Maria PETRUȘ 
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