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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RECEA 

 
PROCES – VERBAL 

 
încheiat azi, 13 mai 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.52 din 12 mai 2021  şi  Convocatorul  nr.4495  din 12 mai  
2021 de la ora  9.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                
2. Cîmpian Mircea               8. Mureşan Mircea-A. 
3. Colcer Iuliu –Ioan                      9.  Petruș Ioan-Vasile 
4. Roman Gabriel-Teodor                              10. Pop Lucin 
5. Gherasim Gavril-Florin                11. Potcoavă Nicolae             
6. Lucaci Dorin-Cosmin-Dumitru              
7. Lupuţ Dragomir                    

 

 Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează: 
1. Proiect  de  hotărâre  privind  privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem 

informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de către 
Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea 
noilor investiţii aferente acestuia în localitatea Recea; 

2. Proiect  de  hotărâre  privind  privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem 
informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de către 
Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea 
noilor investiţii aferente acestuia în localitatea Săsar; 

3. Proiect  de  hotărâre  privind  privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem 
informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de către 
Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea 
noilor investiţii aferente acestuia în localitatea Lăpușel; 

4. Proiect  de  hotărâre  privind  privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem 
informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de către 
Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea 
noilor investiţii aferente acestuia în localitatea Bozânta Mică; 

 Dna secretar prezintă adresa de la Apele Române prin care s-a solicitat aprobare să li se 
pună la dispoziție o locație pe domeniul public al comunei în satele Recea, Săsar, Lăpușel și 
Bozânta Mică  să se monteze câte o  sirenă fiind un proiect pe țară  pentru alarmare a 
populației din aval de baraje  în caz de inundații proiectul se numește”Sistem informațional 
pentru managemetul integrat al apelor-etapa IP”, prin Administrația Națională ”Apele 
Române”; 
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Punctul  1: Proiect de hotărâre privind   punerea la dispoziţia proiectului „Sistem 
informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de către 
Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru construcţia/extinderea/ 
reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia în localitatea Recea; 

 Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 Proiectul de hotărâre  se supune la vot și se votează cu 11 voturi pentru  devenind: 
Hotărârea nr.29 - privind  punerea la dispoziţia proiectului „Sistem informaţional 

pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de către Administraţia Naţională 
"Apele Romane" a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente 
acestuia  
 

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind   punerea la dispoziţia proiectului „Sistem 
informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de către 
Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru construcţia/extinderea/ 
reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia în localitatea Săsar; 

 Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 Proiectul de hotărâre  se supune la vot și se votează cu 11 voturi pentru  devenind: 
Hotărârea nr.30 - privind  punerea la dispoziţia proiectului „Sistem informaţional 

pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de către Administraţia Naţională 
"Apele Romane" a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente 
acestuia  

  

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind   punerea la dispoziţia proiectului „Sistem 
informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de către 
Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru construcţia/extinderea/ 
reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia în localitatea Lăpușel; 

 Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 Proiectul de hotărâre  se supune la vot și se votează cu 11 voturi pentru  devenind: 
Hotărârea nr.31 - privind  punerea la dispoziţia proiectului „Sistem informaţional 

pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de către Administraţia Naţională 
"Apele Romane" a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente 
acestuia  
 

Punctul  4: Proiect de hotărâre privind   punerea la dispoziţia proiectului „Sistem 
informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de către 
Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru construcţia/extinderea/ 
reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia în localitatea Bozânta Mică; 

 Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 Proiectul de hotărâre  se supune la vot și se votează cu 11 voturi pentru  devenind: 
Hotărârea nr.32 - privind  punerea la dispoziţia proiectului „Sistem informaţional 

pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de către Administraţia Naţională 
"Apele Romane" a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente 
acestuia  
 Prezentul proces-verbal a fost încheiat  azi  13 mai  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 
          Mircea CÎMPIAN                                      Maria PETRUS 
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