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ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
RECEA

PROCES – VERBAL

încheiat azi, 30 martie 2021, 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.34 din 22 martie 2021  şi  Convocatorul  nr.2747  din 23 martie 2021
de la ora  9.oo la sediul Primăriei comunei Recea;

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 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
Procesul verbal de la sedința din luna februarie  2021  a fost  aprobat în unanimitate ;
Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează:
1. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea și completarea Statutului Asociației de dezvoltare

intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș ADIGIDM MM;
2. Proiect de hotărâre privind atribuire de noi nume de străzi şi  numere imobile pe aceste străzi,  în

comuna Recea, județul Maramureș;
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri în Comisia pentru evaluarea

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Recea;
4. Proiect de hotărâre privind denunțarea unilaterală a contractului  de cooperare

nr.7670/17.09.2020,  încheiat cu “Asociația Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria” din localitatea Recea,
judetul Maramureș și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Recea nr.56/17.09.2020;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de teren
2000 mp nr.cadastral 59076, UAT Recea, pentru construire Atelier tinichigerie și vopsitorie auto, sat Săsar,
comuna Recea, județul Maramureș;

6. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al  investiţiei:„Canalizare menajeră și
stație de epurare în localitatea Lăpușel, comuna Recea, județul Maramureș”

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru terenul în suprafaţă  de
4000  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru terenul în suprafaţă  de
4000  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș;

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru terenul în suprafaţă  de
3000  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru terenul în suprafaţă  de
2000  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru terenul în suprafaţă  de
332500  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș;

Completat cu 2 proiecte de hotărâri inițiate de grupul de consilieri PNL și USR+Plus ;
12.   Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Recea nr.82/2019 privind

aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în  suprafaţă de 18.000 mp, identificat cu nr.cadastral
nr.56050  UAT Recea, localitatea Lăpușel;

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui Buldoexcavator pentru comuna
 Recea, județul Maramureș;

14. Reanalizarea Hotărârii Consiliului Local Recea nr.77 din 8 decembrie 2020 privind interzicerea
depozitării temporare sau permanente a deșeurilor menajere, pe raza administrativă a UAT Recea, județul
Maramureș, privind întocmirea unui raport de specialitate din care să reiasă și varianta aplicabilă depozitării
deșeurilor menajere pe raza comunei Recea, observații făcute de Instituția Prefectului  Maramureș, prin adresă
observatorie nr.512/2021;
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15. Reanalizarea Hotărârii Consiliului Local Recea nr.78 din 21.12.2020 privind efectuarea unui audit
financiar de către o firmă specializată, fiind lipsa expunerii de motive a inițiatorului și  raportul de specialitate în
baza observațiilor  făcute de Instituția Prefectului Maramureș prin adresa observatorie nr.513/2021;

16. Diverse.
Punctul  1: Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea și completarea Statutului Asociației

de dezvoltare  intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul
Maramureș ADIGIDM MM;

  Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
Proiectul de hotărâre este însoțit de  referatul de  aprobare, raportul de aprobare al

compartimentului de specialiate, avizul secretarului general și avizul Comisiei de specialitate nr.4;
         Există adresa de la ADIGIDM-MM  prin care solicită modificarea și completarea Statutului
Asociației;

Nefiind  discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează în unanimitate devenind :
Hotărârea nr.11 - privind  modificarea și completarea Statutului Asociației de dezvoltare

intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș
ADIGIDM MM;

Punctul  2 : Proiect de hotărâre privind atribuire de noi nume de străzi şi  numere imobile
pe aceste străzi,  în comuna Recea, județul Maramureș;

  Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
  Proiectul de hotărâre este însoțit de referatul de aprobare, raportul de aprobare al compartimentului

de specialiate, are avizul secretarului general și avizul Comisiei de specialitate nr.2;
         Dna secretar arată că s-au dat pentru toate satele 10 denumiri de străzi , pentru că se deschid noi
străzi pe care se construiesc sau se vor construi case;

Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează în unanimitate devenind:
Hotărârea nr.12 - privind  modificarea și completarea Statutului Asociației de dezvoltare

intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș
ADIGIDM MM;

Punctul  3: Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri în Comisia
pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei
Recea;

  Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
     Proiectul de hotărâre este însoțit de referatul de aprobare, raportul de aprobare al

compartimentului de specialiate, are avizul secretarului general și avizul Comisiei de specialitate nr.4;
 Dl. consilier Mădăras Dan propune să fie în comisie dl. Lucaci Dorin și dl. Colcer  Iuliu, dl.

consilier Lupuț Dragomir îl propune pe dl. Mădăras Dan în locul dânsului;
 Se supune la vot propunerea dlui primar și se votează cu 4 voturi pentru, se supune la vot

propunerea dlui Mădăras Dan și se votează cu 10 voturi pentru, 4 împotrivă a dlor consilieri Cîmpian
Mircea, Lupuț Dragomir, Mureșan Mircea și Săsăran Virgil, Gherasim Florin nu votează devenind :

Hotărârea nr.13 - privind desemnarea consilierilor locali, membri în Comisia pentru
evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Recea;

Punctul  4: Proiect de hotărâre privind denunțarea unilaterală a contractului  de cooperare
nr.7670/17.09.2020,  încheiat cu “Asociația Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria” din
localitatea Recea,  judetul Maramureș și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Recea
nr.56/17.09.2020;

   Dl.primar prezintă proiectul de hotârăre acesta este însoțit de referatul de aprobare, raportul de
aprobare al compartimentului de specialiate, are avizul secretarului general și avizul Comisiei de
specialitate  nr.4;

Dl. consilier Ardelean Alexandru este de părere că trebuie să cunoască toți consilierii locali
motivele pentru care s-a inițiat prezentul proiect de hotărâre, dl. primar dă citire referatului de aprobare
în care se menționează motivele pentru care se dorește denunțarea unilaterală;

Dl. consilier Roman Gabriel întreabă de angajații care sunt la centru ce vor face, dl. primar
informează consiliul local că se dorește să se continue activitatea centrului, angajații dacă vor dori se vor
tranfera la primărie, este termen de 90 de zile când vom putea intra în legalitate, deci consiliul local
trebuie să știe că s-a dorit denunțarea unilaterală pentru că nu s-a respectat ce a stabilit consiliul local în
primul rând salariile.
        Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează în unanimitate devenind:
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Hotărârea nr.14 - privind denunțarea unilaterală a contractului  de cooperare
nr.7670/17.09.2020,  încheiat cu “Asociația Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria” din
localitatea Recea,  judetul Maramureș și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Recea
nr.56/17.09.2020;

Punctul  5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
suprafeţei de teren 2000 mp nr.cadastral 59076, UAT Recea, pentru construire Atelier tinichigerie
și vopsitorie auto, sat Săsar, comuna Recea, județul Maramureș;

     Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
Proiectul de hotărâre este însoțit de  referatul de  aprobare, raportul de aprobare al

compartimentului de specialiate, avizul secretarului general și avizul Comisiei de specialitate nr.2;
Dl. consilier Roman Gabriel arată ca să fie trecut în caietul de sarcini și că va fi activitatea de

ucenicie pentru meseria de tinichigiu și vopsitor auto;
            Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează în unanimitate devenind :

Hotărârea nr.15 - privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de
teren 2000 mp nr.cadastral 59076, UAT Recea, pentru construire Atelier tinichigerie și vopsitorie
auto, sat Săsar, comuna Recea, județul Maramureș;

Punctul  6 – Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al  investiţiei:„Canalizare
menajeră și stație de epurare în localitatea Lăpușel,  comuna Recea,  județul Maramureș”

     Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
Proiectul de hotărâre este însoțit de  referatul de  aprobare, raportul de aprobare al

compartimentului de  specialiate, avizul secretarului general și avizul Comisiilor de spec. nr.1 și nr.2;
Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează în unanimitate devenind :
Hotărârea nr.16 - privind trecerea în domeniul public al  investiţiei: „Canalizare menajeră și

stație de epurare în localitatea Lăpușel, comuna Recea, județul Maramureș”
Punctul  7 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru

terenul în suprafaţă  de  4000  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș
     Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;

Proiectul de hotărâre este însoțit de  referatul de  aprobare, raportul de aprobare al
compartimentului de  specialiate, avizul secretarului general și avizul Comisiei de specialitate nr.2;

Dna secretar arată că sunt mai multe proiecte cu hotărâri cu terenul pășune de la Săsar care a fost
verificat din nou de topograf acestea au fiind puse pe ordinea de zi și în ianuarie 2021 s-au reverificat și
au fost  puse din nou;

Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează în unanimitate devenind :
Hotărârea nr.17 - privind  aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru terenul în suprafaţă

de  4000  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș
Punctul  8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru

terenul în suprafaţă  de  4000  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș;
     Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;

Proiectul de hotărâre este însoțit de  referatul de  aprobare, raportul de aprobare al
compartimentului de  specialiate, avizul secretarului general și avizul Comisiei de specialitate nr.2;

Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează în unanimitate devenind :
Hotărârea nr.18 - privind  aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru terenul în suprafaţă

de  4000  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș;

Punctul  9  – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru
terenul în suprafaţă  de  3000  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș;

     Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
Proiectul de hotărâre este însoțit de  referatul de  aprobare, raportul de aprobare al

compartimentului de  specialiate, avizul secretarului general și avizul Comisiei de specialitate nr.2;
Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează în unanimitate devenind :
Hotărârea nr.19 - privind aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru terenul în suprafaţă

de  3000  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș;
Punctul  10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru

terenul în suprafaţă  de  2000  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș;
 Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;

Proiectul de hotărâre este însoțit de  referatul de  aprobare, raportul de aprobare al
compartimentului de  specialiate, avizul secretarului general și avizul Comisiei de specialitate nr.2;
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Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează în unanimitate devenind :
Hotărârea nr.20 - privind aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru terenul în

suprafaţă  de  2000  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș;
Punctul  11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru

terenul în suprafaţă  de  332500  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș;
     Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;

Proiectul de hotărâre este însoțit de  referatul de  aprobare, raportul de aprobare al
compartimentului de  specialiate, avizul secretarului general și avizul Comisiei de specialitate nr.2;

Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează în unanimitate devenind :
Hotărârea nr.21 - privind aprobarea documentaţiei cadastrale, pentru terenul în

suprafaţă  de  332500  mp intravilan sat Săsar, județul Maramureș;
Punctul  12 – Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Recea

nr.82/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în  suprafaţă de
18.000 mp, identificat cu nr.cadastral nr.56050  UAT Recea, localitatea Lăpușel;

     Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
Proiectul de hotărâre este însoțit de  referatul de  aprobare, raportul de aprobare al

compartimentului de  specialiate, avizul secretarului general și avizul  Comisiilor de spec.nr.1 și nr.2;
Proiectul de hotărâre este inițiat de grupul de consilieri PNL și USR-Plus , motivat de faptul că

nu s-a prezentat nimeni la licitația care a fost organizată și se dorește să se facă în zonă un proiect să i se
dea terenului o altă destinație;

Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu 10 voturi pentru, 4
abțineri a dlor consilieri Cîmpian Mircea, Gherasim Florin, Mureșan Mircea, Săsăran Virgil și unul
împotrivă a dlui consilier Lupuț Dragomir devenind :

Hotărârea nr.22 - privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Recea nr.82/2019 privind
aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în  suprafaţă de 18.000 mp, identificat cu
nr.cadastral nr.56050  UAT Recea, localitatea Lăpușel;
             Punctul  13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui Buldoexcavator
pentru comuna Recea, județul Maramureș

 Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
Proiectul de hotărâre este însoțit de  referatul de  aprobare, raportul de aprobare al

compartimentului de  specialiate, avizul secretarului general și avizul  Comisiilor de spec. nr.1 și nr.2;
Proiectul de hotărâre este inițiat de grupul de consilieri PNL și USR-Plus , motivat de faptul că

este necesar a se achiziționa acest utilaj cu accesoriile necesare fiind necesar și oportun pentru lucrări de
interes public la nivelul comunei.

Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu 14 voturi pentru, unul
nu votează dl. consilier Mădăras Dan devenind :
           Hotărârea nr.23 - privind aprobarea achiziționării unui Buldoexcavator pentru comuna
Recea, județul Maramureș

Punctul  14 – Reanalizarea Hotărârii Consiliului Local Recea nr.77 din 8 decembrie 2020 privind
interzicerea depozitării temporare sau permanente a deșeurilor menajere, pe raza administrativă a UAT Recea,
județul Maramureș, privind întocmirea unui raport de specialitate din care să reiasă și varianta aplicabilă
depozitării deșeurilor menajere pe raza comunei Recea, observații făcute de Instituția Prefectului  Maramureș,
prin adresă observatorie nr.512/2021;

Dna secretar prezintă adresa observatorie a Instituției Prefectului  nr.512/2021 la   Hotărârea nr.77/2020,
la care să fie pronunțat avizul de legalitate sau nu ni se comunică lipsa raportului compartimrntului de
specialitate, care întradevăr nu a fost pus la proiectul de hotărâre s-a menționat doar în proiectul de hotărâre
referatul de aprobare, motiv pentru care Compartimentul de gospodărire comunală și Protecția Mediului și
Compartimentul de Urbanism a întocmit raportul care era lipsă la proiectul de hotărâre și pe care o să-l trimitem
la Instituția Prefectului Maramureș.

Punctul  15 – Reanalizarea Hotărârii Consiliului Local Recea nr.78 din 21.12.2020 privind efectuarea
unui audit financiar de către o firmă specializată, în baza observațiilor făcute de Instituția Prefectului Maramureș
prin adresa observatorie nr.513/2021;

Dna secretar prezintă adresa observatorie consiliului local privind  legalitatea HCL nr.78/2020;
 Dl. primar informează consiliul local că există prin Asociația Comunelor acord  de cooperare  privind

organizarea și exercitarea activității de audit  public intern,  dl.consilier Mădăras  Dan  arată că grupul  de
consilieri locali care au inițiat și aprobat această hotărâre nu o reanalizează, să rămână la latitudinea  Instituției
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Prefectului Jud. Maramureș să stabilească dacă hotărârea a fost adoptată legal sau nu, această propunere a fost
supusă la vot și s-a votat cu 9 voturi pentru a consilierilor inițiatori, 1 abținere  și  5 împotrivă.

Punctul  16 –   Diverse
 Dna secretar prezintă consiliului local Plângerea Prealabilă adresată de  dl. primar privind

Hotărârea nr.68/2020 prin care a fost desemnat dl. viceprimar ca reprezentant în ADI-Maramureș  în
mandatul 2020-2024, adoptată ilegal nu au fost respectate prevederile art.132 din Codul Administrativ.

Dl. primar dă citire cererilor adresate consiliului local:
Curtea de apel Cluj  - citație dosar nr.147/33/2021, cu Itu Maria;
Curtea de apel Cluj  -  Comunicare sentință civilă nr.20/2021 ;
Curtea de apel Cluj  -  Comunicare adresă dosar nr.4908/2018
Registrul auto român – Comunicare efectuare inspecției tehnice de un laborator mobil;
Curtea de Conturi a României -  Comunicare afisare Raport curtea de conturi pe anul 2019 pe

pagina de internet a Curții de Conturi;
Compartimentul urbanism – prezintă Consiliului Local o Notificare  pentru a modifica și

completa PUG-ul comunei, deoarece nu a fost actualizat din 2014 și trebuie revizuite și reglementate
mai multe aspecte  din punct de vedere urbanistic;

S.C.URBIS SA  - Comunică raportul anual de constatare privind compensația pentru îndeplinire
obligației de serviciu public în comuna Recea;

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România – au trimis o comunicare CJ Maramureș
care ne-a fost redicționată cu propunerile la precederile legislative specifice care să fie cuprinse în
Ghidul Solicitantului POIM

Dl. Colcer Iuliu – consilier local – solicitare începere demersuri  pentru obținerea unui spațiu
în clădirea școlii gimnaziale din satul Bozânta Mică – să se facă adresă la DSP pentru a vedea punctul
de vedere și condițiile necesare pentru a înființa acest cabinet și în funcție de răspunsul primit să se
continue acest demers.

Dl. Potcoavă Nicolae propune dacă se va putea face cabinet la Bozânta Mică să mearga pe rând
medicii din comună câte 2 ore  sau dacă s-ar putea să se înființeze un centru comunal de permanență la
nivel de comună ar fi foarte benefic pentru toată comunitatea;

Roman Bogdan Ionuț administrator  SC ROMAN ZOOTEH SRL Săsar  – solicită prelungirea
termenului de depunere a documentație pentru a obține autorizatia de construire, aferente contractului de
concesiune nrr.10811/2015, pentru că nu a obținut încă avizele solicitate prin certificatul de urbanism de
la instituțiile abilitate, doar de la electrica a obținut, să facă dovada că a depus documentațiile la
instituțiile la care face referire  – se aprobă cu 10 voturi pentru;

Gaborean Alexandru Preot Biserica Ortodoxă Săsar I – are mai multe solicitări după cum
urmează:

-cererea cu nr. 8/ 2021 solicită sprijin pentru racordarea la reteaua de apă potabilă a grupului sanitar
de la capelă, se aprobă, se vor cuprinde bani în buget;

- cererea cu nr.9 / 2021 prin care se solicită trecerea în proprietatea bisericii a remizei PSI care este
construită pe terenul bisericii  - se  va analiza și stabili modalitatea legală să poată fi trecută această
clădire în patrimoniu bisericii deoarece este cuprinsă în domeniul public al comunei;

- cererea nr.7/ 2021 prin care se solicită accesul la  terenul din spatele grădiniței din Săsar
proprietatea parohiei, din strada Eroilor și din strada Teiului – accesul la acest teren  prin curtea
grădiniței printr-o alee pietonală propune dl. primar pentru că spațiul este îngust între locul de joacă și
gardul vecinilor, parohia are de pe strada Toamnei acces pe zeci de metri la acel teren, ar fi bine să se
intubeze șanțul de către vecini să se mai câștige teren,  dar trebuie văzut dacă necesită aprobare de la
Inspectorat  și în final ce se va face de către parohie pe acel teren la care se cere acces, în principiu
rămâne și se aprobă să se facă o aleea pietonală de 2 m, care să fie  delimitată și să nu poată fi folosită
decât pietonal;

Costinaș Sorin-Călin preot parohia Ortodoxă Lăpușel – solicită sprijin financiar pentru parohia
Lăpușel de 30000 lei.

Prekup Adrian – Baia Mare-  solicitare sprijin financiar pentru prelungirea rețelei electrice în
Lăpușel pe str. Viilor – depinde de sumele care vor fi alocate în buget;

Tankovics Robert – Baia Mare - solicitare sprijin financiar pentru prelungirea rețelei electrice în
Lăpușel pe str. Viilor – depinde de sumele care vor fi alocate în buget;

Buciuman Rondica Baia Mare – solicită aprobare ridicare unei troițe care să fie amplasată în
curtea grădiniței din Lăpușel  în memoria soțului decedat în accident de mașină – se va ieși la fața
locului să se stabilească locul în principiu consiliul local este de acord;
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Soponar Ciprian-Alexandru - Săsar - solicitare concesiune,închiriere  20-30 ari teren Săsar –
pentru parcare auto – nu se poate decât prin licitație publică;

SC AUTO NECHITA-TINTEM SRL , prin Nechita Teodor-Daniel - solicitare concesiune
teren pentru construire atelier tinichigerie și vopsitorie auto, se va aproba prin licitație publică
concesiune teren pe care să se construiască un astfel de atelier care să poată fi și o școală de ucenicie
pentru cei care doresc să învețe meseria de tinichigeriu și vopsitor auto;

Dl. Pop Călin-Nicolae reprezentant grup cetățeni din loc. Mocira str. Școlii și Stejarului –
solicită sprijin financiar  pentru racordarea la rețeaua de apă potabilă se aprobă;

Burde Marcel Baia Mare – solicită aprobare teren pășune pentru animale – comuna nu are pășune,
pentru  pășunat animale din alte localități, pășunea din Săsar este folosită de cetățenii din Săsar;

Asociația Fight for Animals – comunicare privind intenția  de a face un adăpost pentru câini
comunitari temporar,

Vlad  Ramona-Mihaela  -  Recea – solicită închirierea unui spațiu în cadrul  Centrului Comunitar
și 2 spații în sala de sport – nu se pot închiria spații decât prin licitație publică.

Discuții:
Dl. primar invită consilierii locali în cursul săptămânii să se întâlnească ca să discute proiectul de

buget.
Dl. consilier Mureșan Mircea arată că trebuie să se facă ceva cu mizeriile de la Țigani, să se facă la

cetățeni somații să-și toaleteze pomii, să-și curețe gardurile și să se vadă drumul de legătură dintre
Bozânta Mică și Arieș că în unele locuri este cu gropi;

Dl. consilier Săsăran Virgil întreabă de  Valea Caselor de pe str.Florilor și Călinișa dacă e a
primăriei – dl. primar arată că nu este cadastrată  și trebuie ca fiecare în fața proprietății să o întrețină;

Dl. consilier Nemeș Marian arată că ar trebui să se facă o adresă la Remin să își ridice conducta, la
monumentul de la Săsar sunt vreo 3 stâlpișori rupți iar pe strada Gării este un capac spart , s-a vorbit cu
cei de la Drusal arată dl. viceprimar;

Dl. consilier Potcoavă Nicolae arată că ar trebui să li se redea utilitate spațiilor căminelor culturale,
să se facă activități educative, religioase, culturale;

Dl. consilier Pop Lucian  arată că ar fi bine să se facă un spațiu de joacă pentru copii la Lăpușel,
după ce va fi topograf să se rezolve și situația promisă la dl. Botorce Lucian și o altă problemă este că pe
strada 22 Decembrie este un cămin pus prea sus lângă fam. Cesh, să se vadă ce se poate face;

Dl. consilier Colcer Iuliu arată că nu s-au rezolvat toaletele la grădinița din Mocira  să fie adaptate
pentru copii dl. primar spune că va lua legătura cu educatoarele să vadă de ce au nevoie, mai întreabă dl.
consilier de stadiul proiectului de canalizare de la Recea și Mocira, dacă există stabilite termene de
începere a lucrărilor, dl. primar explică că sunt mai multe probleme în acest proiect în sensul că se tot
stabilesc reguli, modificări,  revin cu modificări,  a rămas  în  discuție cu stația de la Săsar de pompe să
se transforme în stația de epurare.

Dl.consilier Dobra Călin întreabă dacă s-a făcut recepția la canalizare când va porni canalizarea, dl.
primar arată că va urma recepția pe străzile laterale și apoi se poate porni, mai întreabă dacă se face
podul din Beci dacă se poate lărgi lângă Brândău, trebuie să se facă o analiză la fața locului arată dl.
primar, mai întreabă de drumul către imaș și dacă s-a dus împlutură pe teren înainte de pod;

Dl. consilier Petruș Vasile arată că ar trebui văzut cum se poate face iluminatul public pe străzile
noi, dl. primar arată că este mai greu pentru că curentul este subteran, mai este câte un bec ars, dl.
primar arată ca să-l anunțe pe Călin, privind drumul din spatele caselor este de părere ca să se traseze
drept și la intersecția drumurilor din fata bisericii să se pună indicatoare și cu drum cu prioritate pentru
că cei ce vin dinspre școală deși au cedează trecerea nu opresc și acolo se pot întâmpla accidente pentru
că se circulă cu viteză;

Dl. consilier Roman Teodor întreabă dacă se știe cine scoate pietriș din râu și  duc la Tăuții
Măgherăuș - dl. primar arată că nu are cunoștință, mai arată dl. consilier că se duc tot felul de molozuri
pe malul râului, pe Prunduri inclusiv geamuri;

Dl. consilier Mădăras Dan are de pus dlui primar mai multe întrebări:
- cum și-a permis primăria să trimită la composesorat adrese cu ce are de făcut Asociația

Composesorală privind terenurile pe care le-a închiriat;
- cum justifică în contabilitate primăria piatra care a dus-o în spatele sălii de sport pentru terenul

solicitat de la composesorat și cu care nu a încheiat nici un act,
- de ce au fost scoase de pe ordinea de zi cele 3 hotărâri ;
Dl. primar îl întreabă pe dl. consilier Mădăras Dan în ce calitate pune aceste întrebări cu privire la

actele cu Asociația Composesorală Recea, în calitate de Președinte a Asociației Composesorale Recea
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sau de Consilier Local , dl. consilier Mădăras Dan răspunde că în calitate și de președinte și de consilier,
nu este prea corect, oare nu există o suspiciune  de incompatibilitate întreabă dl. primar?

Dl. primar arată că toate actele ce s-au făcut sunt în conformitate cu prevederile legale, sunt adrese
de la Inspectoratul de stat în construcții și trebuie să ne respectăm atribuțiile fiicare, privind contractul
de închiriere cu asociația composesorală de bună credință s-a făcut contractul de închiriere și a fost
trimis asociației, dar dacă nu l-ați semnat nu suntem noi de vină, a fost acceptat tacit iar cu cele 3
hotărâri s-a clarificat;

 Dl. consilier Ardelean Alexandru arată că pe str.Eroilor și pe str. Toamnei pentru că se circulă cu
viteză ar fi bine să se pună indicatoare cu denivelări și drum îngust, ar fi bine să se cunoască la nivel de
comună  programările și stadiul vaccinărilor și o problemă generală pentru toți consilierii este cea de a
se începe expertiza la canalizare în satul Săsar.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat  azi  30 martie  2021, la sediul Primăriei comunei
Recea, cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     SECRETAR GENERAL
          Mircea CÎMPIAN                                  Maria PETRUȘ
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