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ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
RECEA

PROCES – VERBAL

încheiat azi, 13 august 2021, cu ocazia şedinţei extraordinare (de îndată)
a  Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş

Şedinţa extraordinară de îndată   a  Consiliului Local, a fost convocată  de  Primarul
comunei Recea,  prin  Dispoziţia nr.78 din 12 august 2021  şi  Convocatorul  nr.7636  din 12
august  2021 de la ora  10.oo la sediul Primăriei comunei Recea;

La lucrările şedinţei, s-a constatat participarea a 11 consilieri locali, din nr.total de 15
după cum urmează;

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

Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local Recea nr.55 din 17

septembrie 2020, privind trecerea în domeniul public al investiţiei:”Înființare și dotare grădiniță
în localitatea Săsar, comuna Recea, județul Maramureș”

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea rectificării bugetului comunei Recea pe anul
2021

Punctul  1: Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local Recea
nr.55 din 17 septembrie 2020, privind trecerea în domeniul public al investiţiei:”Înființare și
dotare grădiniță în localitatea Săsar, comuna Recea, județul Maramureș”

 Dl.consilier Gherasim Florin preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
Dl. primar explică motivul inițierii acestui proiect de hotărâre, fiind finalizată investiția

suma finală a fost comunicată de proiectant motiv pentru care a trebuit să modificăm suma prin
hotărâre;

 Proiectul de hotărâre  se supune la vot și se votează cu unanimitate  devenind:
Hotărârea nr.51 - pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local Recea nr.55 din 17

septembrie 2020, privind trecerea în domeniul public al investiţiei:”Înființare și dotare grădiniță
în localitatea Săsar, comuna Recea, județul Maramureș”

Punctul 2: Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea rectificării bugetului comunei Recea
pe anul 2021

Dl.consilier Gherasim Florin preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
Se dă cuvântul dlui contabil sef care prezintă raportul care a fost modificat față de

celelalte rapoarte la unele capitole;
Dl. Ardelean Alexandru referitor la sumele prezentate arată că nu a fost informat

consiliul local privind  lucrările care s-au făcut, nu au fost prezentate situații de lucrări și
pentru care sunt alocați bani la fel și pentru cadourile de Crăciun date anul trecut să fie plătite
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acuma, dl. contabil arată că  s-au bazat că vor achita firmele datoriile care le-au avut și vom
avea bani, nu a fost așa și nu au mai fost bani să se poată face plățile restante și anul fiscal s-a
încheiat mai repede;

Dl. Petruș Vasile arată că știe sigur că o sumă de bani a fost returnată de ce nu s-a plătit
din aceea sumă, dl. contabil explică ce sumă a fost returnată din care nu se puteau face plăți;

Dl. Colcer Iuliu referitor la proiectul făcut de dl. primar arată că nu sunt de acord cu mai
multe sume cuprinse în el cum sunt – pt.cadouri, pt.protecție covid, pentru echipament stradal,
pt.service iluminat și cosit acostamente;

Dl. Roman arată că nu mai înțelege bugetul a fost făcut pe 6 luni, pe 9 luni pe cât a fost
făcut și de ce nu s-au făcut plățile de anul trecut atunci nu acum ;

Dl. Primar arată că trebuie înțeleasă noțiunea de buget care este o previziune, nu se pot
ști cu exactitate sumele care vor fi necesare, așa se întâmplă și în parlament și la orice unitate
din administrația publică, bugetul se rectifică ori de câte ori este nevoie;

Grupul de consilieri PNL și USR +Plus doresc după cum a specificat dl. Colcer să fie
realocate sumele cu care nu sunt de acord;

Dl. Primar ca și inițiatorul proiectului de hotărâre este de părere să se voteze în forma
prezentată mai întâi și dacă nu se aprobă să fie modificat ;

Dl. Dobra Călin este de părere că trebuie să facem pentru cetățeni ce este necesar și
trebuie făcut nu să ne tot certăm;

Dl. Gherasim Florin președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma
inițiată de dl. primar  și se votează cu 8 voturi pentru a dlor consilieri PSD, PRO ROMÂNIA,
PMP și dl. Dobra Călin de la PNL și 6 împotrivă a dlor consilieri PNL și USR/Plus  devenind:

Hotărârea nr.52 - privind  aprobarea rectificării bugetului comunei Recea pe anul 2021

Prezentul proces-verbal a fost încheiat  azi  13 august 2021, la sediul Primăriei comunei
Recea, cu ocazia şedinţei extraordinare (de îndată)  a Consiliului Local al Comunei Recea,
judeţul Maramureş.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR GENERAL
        Gavril-Florin GHERASIM           Maria PETRUȘ
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