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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RECEA 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat azi, 24 noiembrie 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare 
a  Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş 

  
 Şedinţa extraordinară   a  Consiliului Local, a fost convocată  de  Primarul comunei 
Recea,  prin Dispoziţia nr.135 din  20 noiembrie 2020  şi Convocatorul nr.9224 din 20 
noiembrie 2020 de la ora 11.oo; 
 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 după cum 
urmează; 

1. Ardelean Vasile-Alexandru               8. Mădăras Ioan-Dan 
2. Cîmpian Mircea               9. Mureşan Mircea-A. 
3. Colcer Iuliu –Ioan                    10. Nemeș Marian-Adrian        
4. Dobra Călin                    11. Roman Gabriel-Teodor     
5. Gherasim Gavril-Florin                12. Petruş Ioan-Vasile.             
6. Lucaci Dorin-Cosmin-Dumitru             13. Pop Lucian 
 7. Lupuţ Dragomir                   14. Potcoavă Nicolae 
                15. Săsăran Virgil-Mihai          

           
Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează: 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor economici la obiectivul de  
investitii denumit  “INFIINTARE SI DOTARE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA 
SĂSAR,  COMUNA RECEA, JUDEȚUL MARAMUREȘ"; 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2021; 
          3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ pentru 
anul şcolar 2021-2022 din subordinea  Consiliului Local Recea Maramureş. 
          4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Recea, județul 
Maramureș ca membru în Adunarea Generală ADI-MARAMUREȘ, pentru mandatul 
2020-2024; 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de 
Garantie nr. IG 183300259/28.06.2018 emisă de Fondul de Garantare a Creditului Rural – 
IFN S.A, pentru garantarea avansului solicitat în cadrul proiectului „Înființarea si dotarea 
unei structuri de tip after-school în localitatea Lăpușel, comuna Recea, județul 
Maramureș”,finanțat prin PNDR din FEADR, Măsura 7.2. 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
suprafeţei de teren 3000 mp nr.cadastral 59074, UAT Recea, sat Săsar, comuna Recea, 
județul Maramureș. 
           7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
suprafeţei de teren 2000 mp nr.cadastral 59076, UAT Recea, sat Săsar, comuna Recea, 
județul Maramureș. 
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 Punctul 1: Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor economici la 

obiectivul de  investitii denumit  “INFIINTARE SI DOTARE GRĂDINIȚĂ ÎN 
LOCALITATEA SĂSAR,  COMUNA RECEA, JUDEȚUL MARAMUREȘ"; 
        Dl.consilier  Ardelean  Alexandru, preşedinte de şedinţă privind proiectul de 
hotărâre,  constată  că există  referatul de aprobare al compartimentului de specialitate, avizul  
secretarului şi avizul comisiei  de  specialitate nr.1 și se dă cuvântul dlui  contabil șef pentru a 
prezenta referatul  de aprobare; 
 Dl. contabil prezintă referatul  de aprobare a indicatorilor economici “INFIINTARE SI 
DOTARE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA SĂSAR,  COMUNA RECEA, JUDEȚUL 
MARAMUREȘ",  grădinița fiind terminată, recepționată dar fiind un proiect finanțat de AFIR 
și o metodologie mai greu de înțeles pentru dnii consilieri noi în sensul că, cheltuielile 
neeligibile trebuie suportate din bugetul local, sumele s-au plătit  după cum au fost prevăzute în 
proiect, dar acum trebuie să recuperăm din suma plătită, deoarece s-a plătit mai mult decât a 
rezultat din devizul general final. 
 Fiind într-un final înțeleasă această metodologie si nefiind  alte discuții dl.consilier 
Ardelean Alexandru preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate – devenind: 

 HOTĂRÂREA Nr. 66 - privind modificarea indicatorilor economici la obiectivul de  
investiții denumit  “INFIINTARE SI DOTARE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA 
SĂSAR,  COMUNA RECEA, JUDEȚUL MARAMUREȘ"; 

 

     Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2021; 
       Dl.consilier  Ardelean Alexandru, preşedinte de şedinţă privind proiectul de hotărâre, 
constată  că există  referatul de aprobare al compartimentului de specialitate, avizul  secretarului 
şi avizul comisiei  de  specialitate nr.1 și se dă cuvântul dlui  contabil șef pentru a prezenta 
referatul  de aprobare; 
 Dl. contabil sef prezintă referatul de aprobare al proiectului de hotărâre aducând la 
cunoștința consiliului local că nu sunt modificări față de anul trecut decât că sumele se vor 
indexa cu rata inflației după cum prevede Codul Fiscal și la taxa de salubrizare dl. primar a 
propus suma de 8 lei/persoană pe lună deci  96 lei pe an de persoană. 
 Dl. primar motivează această propunere pentru că până la această dată nu s-au încasat 
decât 46% impozite și taxe, a postat ultimel facturi să se vadă de cetățeni cât se plărește lunar, 
din bugetul local s-a plătit peste 500.000 lei (5 miliarde lei vechi) pentru că cei de la Drusal nu 
discută facturile trebuie plătite lunar că dacă nu se plătesc nu mai ies, mai mult la Dumbrăvița 
Curtea de Conturi a recalculat tot ce s-a plătit din bugetul local și le-a pus în debit la oameni să 
nu pățim și noi la fel. Intradevăr acum se plăteste și taxa de relocare a gunoiului deci oricum o 
gândim operatorul cu consiliul județean au stabilit aceste taxe iar noi trebuie să le plătim până se 
va da în funcțiune la Sârbi, desi s-a stabilit colectarea selectivă 2 saptămâni fractie uscată care 
este 89 lei pe tonă și 2 săptămâni fracție umedă care este 272 lei pe tonă din toată comuna se 
adună mult și costurile sunt mari; 
 Dl. consilier Lucaci Dorin arată că după postare a explicat puțin să înteleagă mai bine 
cetățenii dar totuși e mult dintr-o dată dublarea sumei, propune să fie 5 lei de persoană pe lună și 
să fie trecute toate persoanele care figurează cu domiciliu  la fiecare casă; 
 La fel susține și dl. consilier Roman Gabriel că suma de 8 lei e foarte mult mai ales 
pentru pensionarii care au pensii mai mici și sunt mai mulți în casă; 
 Dl. consilier Petruș Vasile arată că trebuie să se ia măsuri pentru cei care nu plătesc și 
săptămânal scot tomberoanele, personal cunoaște astfel de cazuri; 
 Dl. primar propune totuși suma de 6 lei/lună/persoană ca să fie cât de cât o acoperire se 
supune la vot și se votează cu 1 vot pentru a dlui consilier Gherasim Florin și se supune la vot 
propunerea dlui consilier Lucaci Dorin cu 5 lei/lună/persoană și se votează cu 14  pentru, 
rămânând suma de 5 lei/persoană/lună. 
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 Nefiind  alte discuții dl.consilier Ardelean Alexandru preşedintele de şedinţă supune la 
vot proiectul de hotărâre  şi se votează în unanimitate – devenind: 

 HOTĂRÂREA Nr. 67 - privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2021; 
 

           Punctul 3 : Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 
pentru anul şcolar 2021-2022 din subordinea  Consiliului Local Recea Maramureş. 
 Se aduce de dna secretar la cunoștința Consiliului local conținutul proiectului de hotărâre 
în sensul că structura școlară la nivelul comunei Recea a rămas aceeasi  ca și anul acesta, cu care 
consiliul local a fost de acord în unanimitate dar nu am putut să adoptăm hotărarea până nu 
primim avizul conform al Inspectoratului Școlar Maramureș și amânăm până luna viitoare; 
 

 Punctul 4: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Recea, 
județul Maramureș ca membru în Adunarea Generală ADI-MARAMUREȘ, pentru 
mandatul 2020-2024; 
 Dl.consilier  Ardelean Alexandru, preşedinte de şedinţă privind proiectul de hotărâre, 
constată că există  referatul de aprobare al compartimentului de specialitate, avizul  secretarului 
şi avizul comisiei  de  specialitate nr.1 și nr.2 ; 
 Dl. consilier Roman Gabriel îl propune pe dl. viceprimar Lucaci Dorin să fie 
reprezentantul la ADI ; 
 Dl.consilier Ardelean Alexandru preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre inițiat de dl. primar şi se votează cu 7 voturi pentru, de către a consilierii PSD, PMP și 
Pro România, iar propunerea dlui Roman Gabriel se supune la vot și se votează cu 8 voturi 
pentru de către connsilierii PNL și USR +Plus   – devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr. 68 - privind desemnarea reprezentantului comunei Recea, 
județul Maramureș ca membru în Adunarea Generală ADI-MARAMUREȘ, pentru 
mandatul 2020-2024; 
 

 Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii 
de Garantie nr. IG 183300259/28.06.2018 emisă de Fondul de Garantare a Creditului 
Rural – IFN S.A, pentru garantarea avansului solicitat în cadrul proiectului „Înființarea si 
dotarea unei structuri de tip after-school în localitatea Lăpușel, comuna Recea, județul 
Maramureș”,finanțat prin PNDR din FEADR, Măsura 7.2. 
  Dl.consilier  Ardelean  Alexandru, preşedinte de şedinţă privind proiectul de hotărâre,  
constată  că există  referatul de aprobare al compartimentului de specialitate, avizul  secretarului 
şi avizul comisiei  de  specialitate nr.1 și se dă cuvântul dlui  contabil șef pentru a prezenta 
referatul  de aprobare; 
 Dl. contabil explică consiliului local de ce este nevoie de aceste scrisori de garanție 
pentru asigurarea fondurilor pe proiecte că altfel nu se dau tranșele de plată; 
 Dl. consilier Ardelean Alexandru întreabă cu cât se prelungeste, dl. contabil răspunde că 
se prelungeste cu un an, au fost cazuri că s-a prelungit și cu 6 luni dar la acest proiect un an; 
 Dl. consilier Dobra Călin întreabă dacă s-a respectat distanța dintre vecini dintre clădire și 
vecinul , dl. primar arată că precis după regulamentul de urbanism aprobat de consiliul local 
privind vatra satului să fie respectate vecinătățile, cei de la urbanism trebuie să știe mai bine; 
  Dl.consilier Ardelean Alexandru preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre  şi se votează cu 14 voturi pentru și o abținere a dlui consilier Nemeș Marian – 
devenind: 
 HOTĂRÂREA Nr. 69 - privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de 
Garantie nr. IG 183300259/28.06.2018 emisă de Fondul de Garantare a Creditului Rural – 
IFN S.A, pentru garantarea avansului solicitat în cadrul proiectului „Înființarea si dotarea 
unei structuri de tip after-school în localitatea Lăpușel, comuna Recea, județul 
Maramureș”,finanțat prin PNDR din FEADR, Măsura 7.2. 
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 Dl. consilier Lucaci Dorin propune să se amâne până la ședința următoare cele două 
proiecte de hotărâri să se facă o inventariere în aceea zonă a terenurilor sp se vadă mai exact ce 
mai ramâne ca să fie însușit de consiliul local să se elucideze clar cu terenul rămas și ce este 
trecut de pe Baia Mare pe comuna Recea în zona ATP/ului. Se aprobă amânarea cu 9 voturi 
pentru ; 
 Domnul primar consideră că sunt câteva probleme importante care trebuie discutate și 
analizate de  Consiliul Local pentru a putea fi aprobate și anume: 

1. Problema dezăpezirii – a analizat cu dl. contabil și va analiza și cu dl. viceprimar pentru 
că ar fi cel mai bine să fie în fiecare sat utilaj care să acționeze să nu dureze  și să fie probleme 
până vin dintr-un sat în altul. S-a schimbat și legislația trebuie plătită și staționarea dar 
bineînțeles că nu la același preț cu lucrarea de dezăpezire, vom analiza ofertele și vom alege care 
va fi cea mai bună pentru noi; 

2. Problema cadourilor pentru copii – s-a cerut oferte, să corespundă , să fie împachetate 
toate produsele  și cel mai bun preț este de 16 lei – consiliul local este de acord; 

3. Dl. primar a avut o discuție cu dl. director Pop de la DSP și este o posibilitate să fie 
achiziționate teste Covid rapide la preț bun care să fie date la medicii de familie pentru ca ei să 
poată să testeze persoanele bolnave pentru a le putea izola să nu mai fie răspândit virusul – 
consiliul local este de acord ; 

4. Și ultima problemă este cea a iluminatului de sărbători – dl.primar propune să fie în 
fiecare sat câte ceva pus, în Recea la intrare în sat, la primărie, în Săsar, Lăpușel la biserici și la 
iesire din comună, un La Multi Ani,  în Mocira în parc și ceva la biserici că sunt în centru, deci 
câte ceva în fiecare sat,  se va solicita oferte, consiliul local este de acord;  

Dl. primar dă citire adreselor și solicitărilor către consiliul local: 
DSVSA-Maramureș - informare privind depistarea unui focar de pestă porcină africană 

în Baia Mare, str.Dumbravei nr.4, Planul de Măsuri pentru combaterea PPA și stabilirea zonelor 
de carantină;  

ADI Vital – adresă primită de la Ministerul Fondurilor Europene privind rolul ADI în 
respectarea strategiei tarifare – va discuta cu ei dl. viceprimar, le are în sarcina dată de consiliul 
local;   

Instituția Prefectului Maramureș -comunicare plan de măsuri pestă porcină africană în 
Remetea Chioarului și stabilirea zonelor de protecție; 

Consiliul Judetean Maramureș - adresă privind fundamentarea sumelor pentru 
programul de locuințe sociale pe anul 2021 și următorii 3 ani , nu avem astfel de programe; 

Roman Gabriel Triplu R – solicită scutire de majorări și penalități , pentru acestea 
trebuie hotărâre de consiliul local, până la această dată nu există temei legal ca să poată scuti 
consiliile locale persoanele fizice sau juridice  de plata acestor penalități ;   

Dr. Bretean Anca și Petrescu Rodica – solicită sprijin pentru a pune un geam care să 
aibă un sistem de aerisire la cabinetul medical de la Săsar – se aprobă ; 

Suci Matei Vasile Ionel – solicită trasare trecere de pietoni și montare limitatoare de 
viteză langa firma de dezmembrări de la Mocira – consiliul local nu poate hotărâ trasare de 
treceri de pietoni , trebuie respectate mai multe reguli privind circulația pe drumurile publice, 
privind limitatoare de viteză la fel nefiind zonă de locuințe nu se pot monta astfel de limitatoare,  
mai mult consiliul local este de părere să vă rezolvați parcarea pentru că nu sunteți în regulă , 
parcarea o faceți pe domeniul public  fără să achitați nici o taxă , consiliul local propune să 
închiriați teren de la composesorat ca să intrați în legalitate cu parcarea și nu veți avea probleme. 

Tankovics Robert din Baia Mare proprietar teren în Lăpușel str.Viilor – se va analiza 
această solicitare ca să se aibă în vedere anul viitor pentru lucrările de extindere a retelei 
electrice din comună . 

 Dl. primar arată că  are cunostință că s-a modificat legislația și că au obligația Electrica 
să facă pe o anumita distanță extinderile de retea electrica gratuit;  
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Mihalca Gheorghe –Lăpușel  - solicită 1 ha teren extravilan , consiliul local nu are competență 

de a atribui gratuit teren decât prin concesiune, închiriere sau vânzare prin licitație publică. 
Discuții: 
Dl. consilier Ardelean Alexandru arată că prezenta dlui Roman Bogdan la ședință este motivată 

de nemultumirea că i s-a furat o holdă de 50 de ari de porumb și propune să se facă o campanie de 
mediatizare a pazei, poliția locală să facă patrulări aleatorii  să fie văzuți că sunt prin zonă; 

Dl. primar arată că li s-a cerut să patruleze zilnic, să fie oprite persoane suspecte, căruțe cu tigani, 
să fie întorși să li se pună în vedere dar nu circulă ziua, circulă noaptea sunt periculoși la dânsul personal 
ia pus coasa la gât dacă au fost luați la întrebări, e foarte greu în zilele de azi; 

Dl. consilier Nemeș Marian propune să se pună și containere mari pentru cei care depozitează 
moloz din construcții că nu au unde să depoziteze și să se pună și la cimitire, dl. primar arată că pentru 
cimitire care sunt în administrarea bisericilor fiecare biserică poate solicita și încheia contract cu 
Drusalul, primăria pentru persoane juridice nu poate asigura containere iar privind molozurile din 
construcții să solicite când au nevoie nominal persoane pentru că nu puteți să vă imaginați ce se aruncă 
și în igluri, mortăciuni și tot felul... 

Dl. consilier Colcer Iuliu ridică problema adaptării pentru copii a grupurilor sociale de la Mocira 
– dl. primar arată că această problemă a fost rezolvată cu suporți și olițe,  decând sunt copii mici, 
doamnele educatoare si-au luat in sarcină acești copii, nu are cunoștințe că sunt probleme de acest gen 
arată dl. primar, oricum acuma nu sunt la grădiniță dar va verifica acest aspect și mai întreabă dl. 
consilier unde este la Recea iglu pentru sticlă – la capelă; 

O altă problemă ridicată de dl. consilier Colcer Iuliu este privind locația unui cabinet medical în 
localitate – dl. primar și dl. consilier Mureșan Mircea au incercat acest lucru de mulți ani, dar oamenii 
sunt foarte împărțiți la mulți medici de familie, trebuie să fie și medic care să accepte să meargă și ca să 
poată merge îi trebuie cetățeni inscriși un nr. Oarecare ca să aibă punct de lucru, cei care au medicul lor 
nu doresc să se tranfere și așa este o problemă care nu a putut fi rezolvată;  

Dl. consilier Dobra Călin propune pentru iglurile de la Lăpușel din centru satului să se găsească o 
altă locație – să se nalizeze unde ar fi altă locație și acolo se vor duce arată dl. primar; 

Dl. consilier Potcoavă Nicolae ridică problema parcări pe domeniul public, pe margiea drumului, 
ar trebui să se facă o acțiune de voluntariat în primul rând de consilierii locali și să se planteze copaci, ar 
fi super o astfel de treabă arată dl. primar dar la Mocira șiRecea se va incepe la canalizare nu se poate și 
cu staționările pe domeniul public am fost înțelegători în campania agricolă dar depinde de constiința 
fiecăruia , vom face acțiuni din nou privind aceste opriri; 

Dl. consilier Săsăran Virgil  arată că a fost un miros urât pe strada Văii, este rezolvată problema 
arată dl. primar au fost blocate pompele, dar din nou aceeași problemă, se aruncă în canalizare de toate 
plus apele pluviale sunt deversate în canalizare, până când nu vom rezolva aceste probleme la fel se va 
întâmpla cand va ploua se vor bloca pompele iar; 

Dl. consilier Lupuț Dragomir întreabă cât este de legal să scoți pe grădini pe drumul din capătul 
grădinilor supraplinul de la fosa septică să nu te intereseze că curge pe proprietăâile oamenilor – nu este 
legal,  

Dl. consilier Roman Gabriel -  întreabă de depozitarea pe iaz duc de 2 ori pe săptămână,   dl. 
primar arată că duc nămolul de la stația de epurare, dar puteți merge oricare dintre consilierii locali să 
mergeți și să verificați dacă duc ce decolmatează de la stația de epurare; 

Dl. consilier Pop Lucian propune să fie transparență privind hotărârile de consiliu local, dna 
secretar arată că toate hotărârile și procesele verbale se pun pe site primăriei; 
 Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi  24 noiembrie 2020, la sediul Primăriei comunei 
Recea, cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş. 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR GENERAL 
     Vasile-Alexandru Ardelean                       Maria PETRUȘ 
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