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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RECEA 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat azi, 22 aprilie 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.43 din 14 aprilie 2021  şi  Convocatorul  nr.3520  din 15 aprilie  2021 de la 
ora  9.oo la sediul Primăriei comunei Recea; 
 La lucrările şedinţei, 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 martie  2021  a fost  aprobat în unanimitate ; 

 Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează: 
1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea BUGETULUI  COMUNEI  RECEA 

pe anul  2021; 
2.  Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.68 din  

24 noiembrie 2020, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei 
Recea, ca membru în Adunarea Generală a ADI-Maramureș, pentru mandatul 2020-2024; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  participării  Comunei  Recea la 
realizarea proiectului ”Drumul Maramureșului”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare 
cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș; 

Completat cu 3 proiecte de hotărâri inițiate de grupul de consilieri PNL și 
USR+Plus; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  
terenului în suprafață de 10008 mp, identificat cu nr. cadastral  nr. 116733 UAT Baia 
Mare; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  
terenului în suprafață de 17445 mp, identificat cu nr. cadastral  nr. 116734 UAT Baia 
Mare; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 
terenului în suprafață de 27771 mp, identificat cu nr. cadastral  nr. 116735 UAT Baia 
Mare; 

8. Diverse. 
 

 Înainte de se trece la discutarea proiectelor de hotărâri dl. primar dorește să prezinte o 
parte din proiectele trecute în buget și o roagă pe dna Rodica Butean să facă o prezentare a 
proiectelor. 

Se prezintă de dna Rodica proiectul Drumul Maramureșului cu informațiile pe care le are 
în legătură cu acest proiect. Dl. primar propune ca în proiectul de buget să fie cuprinse sume și 
pentru festivaluri sau pentru a continua relația cu Com.Recea din Chișinău, dacă nu promovăm 
comuna ne izolăm și nu este bine; 
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Dl. Ardelean Alexandru întreabă care sunt datoriile la bugetul de stat pe anul 2020, dl. 
contabil arată că suma datorată la bugetul de stat este eșalonată pe 12 luni, mai întreabă de 
datoriile la furnizori și de la bănci sau CEC și dacă bugetul este făcut pe 9 luni sau pe 12 luni. 

Dl. contabil arată că este pe 12 luni, dl. Ardelean a întrebat pentru că sumele la 
cheltuielile de personal  sunt mai mari ca și anul trecut; 

Dl. primar arată că ne revin din sumele alocate și plătite pe proiecte aproximativ 1000000 
lei; 

Dl. Lucaci Dorin propune să se înceapă discuțiile pe punctele din buget; 
Punctul  1: Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea BUGETULUI  COMUNEI  

RECEA pe anul 2021; 
Se dă cuvântul dlui contabil șef care prezintă proiectul de buget: 
Se discută fiecare capitol și la final se va vota bugetul spune dl.viceprimar; 
Dl. primar arată că în ședința din luna martie 2021 s-a aprobat achiziționarea unui 

buldoescavator, dacă se aprobă pe 100000 lei ce buldo cumpărăm; 
Dl. Ardelean spune că buldo se intenționează să fie achiziționat pe fonduri europene ca 

utilajul să fie nou, dl. contabil arată că  aceste utilaje nu mai pot fi achizițiionate pe GAL , nu 
mai au fonduri pentru astfel de achiziții; 

Dl. viceprimar arată că trebuie să se rezolve strada Primăverii din Săsar că este îngustă, 
dl. primar face o remarcă să se meargă pe modelul de la Mocira, în 2005 când s-a demarat 
investiția nu a fost din partea opoziției de atunci altă propunere, nu se poate dezvolta o singură 
zonă sau o singură stradă, în toate satele sunt străzi noi sau care trebuie prelungite; 

Dl. Potcoavă arată că în Mocira str. Stadionului trebuie neaparat făcută, sunt construite 
case și nu este stradă și să aibă  ieșirea pe strada 1 Decembrie, propune transferul a 200000 lei să 
se facă strada Stadionului;  

Dl. viceprimar arată că dl. Potcoavă are dreptate dar când s-a discutat bugetul în comisie 
s-a încercat să fie echitate; 

Dl.Potcoavă susține importanța străzii Stadionului din Mocira, se va lua în calcul arată dl. 
viceprimar șise vor aloca fonduri; 

Dl. Ardelean cere să fie respectată proprietatea privată și consideră că nu este normal să 
ne judecăm  cu omul dacă i-am încălcat proprietatea și mai arată că după prevederile legale 
suprafețele deținute de cetățeni pot să fie mărite deci să fie o suprafață din acte și una în teren, 
aceste măriri de suprafețe sunt legale; 

Dl. primar arată că este de acord dar nu să fie întabulate suprafețe înspre drum și în 
capătul opus să fie suprafețe rămase neîntabulate; 

Privind achiziționarea utilajului buldoescavator dl. Potcoavă arată că nu este de acord ca 
acesta să fie alocat din bugetul local; 

Dl. viceprimar arată că se va discuta și decide ulterior problema achiziționării utilajului; 
La cheltuielile de personal dl. primar arată că suma din fondul de rezervă  ar dori să fie 

30000 , dl. viceprimar arată că suma de 20000 lei s-a stabilit în comisie și așa rămâne; 
Se supune la vot cele două propuneri, pentru propunerea comisiei se votează cu 10 voturi 

pentru și 5 împotrivă; 
Dl. Nemeș arată că la învățământ ar fi bine să se aducă profesori din Baia Mare, dl. 

viceprimar arată că este de competența Inspectoratului Școlar nu depinde de noi; 
Dl. contabil arată sumele propuse de dl. primar pentru culte, asociații și sumele propuse 

de comisie, se aprobă sumele propuse de comisie; 
Dl. Nemeș  solicită suma de 5000 pentru cultul penticostal din Săsar și mai propune să se 

mai aloce la parohia ortodoxă Lăpușel; 
Dl. Potcoavă arată că suma pentru parohia Duminica Ortodoxiei din Săsar  este 

nejustificată și cere înjumătățirea ei, să se redistribuie  către celelalte biserici sau construirea 
unui teren de volei în Mocira; 

Dl. primar întreabă câți consilieri parohiali sunt în sală? Se supune la vot propunerea dlui 
Potcoavă dar dl. Cîmpian spune să fie ajutată biserica din Săsar ;  
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Dl.Lupuț arată să fie suplimentată suma la Recea, la rectificare arată dl. viceprimar;  
Dl. consilier Colcer este de părere că trebuie alocate la bicerici sume egale; 
La biserica ortodoxă din Mocira dl. primar mai propune suma de 10000 lei, se supune la 

vot propunerea dlui primar și a dlui Potcoavă dar nu se aprobă, se aprobă propunerea dlui 
Nemeș pentru cultul penticostal; 

Pe total capitol se supune la vot propunerea comisiei și se votează cu 9 voturi pentru și 6 
împotrivă; 

La cheltuielile de capital dl. viceprimar arată că sau făcut modificări de sume pentru 
reteaua electrică pe anumite străzi  și o suplimetare pentru sistemul de supraveghere cu 50000 
lei, se aprobă în unanimitate; 

La capitolul drumuri dl.primar arată că trebuie avut în vedere ca străzile care vor fi 
afectate de lucrările de canalizare să nu fie asfaltate până după realizarea lucrărilor de canalizare 
, să nu se facă lucrări parțialede străzi după cum s-a propus de comisie, dl. viceprimar arată că 
au fost solicitări de la locatari și că lucrările de canalizare de la Mocira și Recea nu vor începe 
mai repede de toamna anului 2023 ar fi un scenariu optimist sau unul pesimist anul 2025; 

Dl. Potcoavă întreabă dacă știe că în Mocira sunt case care nu sunt racordate la reteaua de 
gaz, da, arată dl. primar știe  situația și că oamenii nu au dorit racordarea;  

Au loc mai multe discuții, propuneri pro și contra, la acest capitol se supune la vot 
propunerea dlui primar  și se votează cu 5 voturi pentru și 10 împotrivă;  

La finalul discuțiilor se supune la vot bugetul local  varianta dlui primar și se votează cu 
5 voturi pentru și 10 împotrivă și bugetul local varianta comisiei și se votează cu 10 voturi 
pentru  și 5 voturi împotrivă a consilierilor Cîmpian, Lupuț, Gherasim, Mureșan și Săsăran 
devenind: 

Hotărârea nr.24 - privind  aprobarea BUGETULUI  COMUNEI  RECEA pe anul 
2021; 

 

Punctul  2 : Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.68 
din  24 noiembrie 2020, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Comunei Recea, ca membru în Adunarea Generală a ADI-Maramureș, pentru mandatul 
2020-2024; 

  Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 Dl. Roman arată că proiectul de hotărâre nu a fost avizat favorabil de comisii pentru că 

hotărârea a produs efecte juridice , dl.viceprimar la ședința ADI a votat hotărâri și actele făcute 
la proiectul de hotărâri de dna secretar au fost modificate, ni se pun sub nas acte numai să le 
semnăm; 

Dl. primar arată că prevederile Codului adminsitrativ sunt clare; 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 5 voturi pentru a dlor.consilieri 

Cîmpian, Lupuț, Mureșan, Gherasim și Săsăran, 8 voturi împotrivă a dlor.consilieri PNL și 
USR-Plus și 2 abțineri a dlor consilieri Potcoavă și Nemeș. Proiectul de hotărâre nu a fost 
adoptat; 

   
 Punctul  3: Proiect de hotărâre privind aprobarea  participării  Comunei  Recea la 
realizarea proiectului ”Drumul Maramureșului”; 

   Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 Dl. consilier Colcer arată că comisia a dat avizul nefavorabil, s-a supus la vot proiectul de 
hotărâre și s-a votat cu 4 voturi pentru a dlor consilieri Cîmpian, Lupuț, Gherasim și Săsăran , 
ceilalți 11 consilieri au votat împotrivă, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat; 

 

Punctul  4: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de 
colaborare cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș; 
     Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
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            Proiectul de hotărâre este însoțit de  referatul de  aprobare, raportul de aprobare al 
compartimentului de specialiate, avizul secretarului general și avizul Comisiilor de specialitate 
nr.1 și nr.2; 
 Dl.Roman întreabă de obiectul protocolului, dl. primar explică ce presupune , ce obiect 
are protocolul, dl. viceprimar arată că numai în baza acestui protocol fac lucrările Apele 
Române, acesta se practică;    
     Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu 14 voturi 
pentru și 1 abținere devenind: 

Hotărârea nr.25 - privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș; 
 Privind punctele 5,6 și 7 privind concesionarea unor suprafețe de teren  arată dl. 
Viceprimar, că mai multe terenuri nu sunt întabulate și nu s-a făcut nimic, e păcat să fie ținut 
terenul acolo fără să aducă venituri; 
 Dl. Primar arată dacă nu s-au gandit la suprafețe mai mici la care să liciteze și persoane 
din comuna Recea sau sunt solicitări pentru aceste consesiune pe suprafețe așa mari,  dl. 
Viceprimar arată că mai sunt și alte suprafețe; 
 Dl. Potcoavă întreabă cum se susțin afacerile din comună și consideră că nu e momentul  
din cauza prețului și ar fi bine pentru cei din comună să se majoreze punctajul; 
 Dl. Ardelean arată că se puteau obține venituri mai demult , dl.primar arată că nu a avut 
majoritate în consiliului local pentru a fi concesionate terenurile și nu s-a dorit; 
 Pentru fiecare proiect de hotărâre se calculează prețul de 22,18 euro/mp și redevența pe 
25 de ani rezutând o sumă pentru fiecare proiect de hotărâre după cum urmează: 
 

Punctul  5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație 
publică a  terenului în suprafață de 10008 mp, identificat cu nr. cadastral  nr. 116733 UAT 
Baia Mare; 
  Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
             Proiectul de hotărâre iniţiat de domnii consilieri Ardelean Alexandru, Dobra Călin, 
Mădăras Dan, Lucaci Dorin,Petruș Vasile, Roman Gabriel, Colcer Iuliu și Pop Lucian, referatul 
de aprobare al grupului de consilieri, raportul compartimentului de resort avizul secretarului 
general şi avizul Comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.2; 
 Prețul rezultat din înmulțirea suprafeței de 10008 mp cu 22,18 euro/mp , care se împarte 
de 25 de ani rezultă suma de începere a licitației publice pentru această suprafață de 8400 
euro/an; 
            Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează  cu 14 voturi 
pentru și o abținere a dlui consilier Potcoavă devenind : 
 Hotărârea nr.26 - privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  terenului 
în suprafață de 10008 mp, identificat cu nr. cadastral  nr. 116733 UAT Baia Mare; 
 

Punctul  6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație 
publică a  terenului în suprafață de 17445 mp, identificat cu nr. cadastral  nr. 116734 UAT 
Baia Mare; 

      Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
             Proiectul de hotărâre iniţiat de domnii consilieri Ardelean Alexandru, Dobra Călin, 
Mădăras Dan, Lucaci Dorin,Petruș Vasile, Roman Gabriel, Colcer Iuliu și Pop Lucian, referatul 
de aprobare al grupului de consilieri, raportul compartimentului de resort avizul secretarului 
general şi avizul Comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.2; 
 Prețul rezultat din înmulțirea suprafeței de 17445 mp cu 22,18 euro/mp , care se împarte 
de 25 de ani rezultă suma de începere a licitației publice pentru această suprafață de 15.500 
euro/an 
            Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează  cu 14 voturi 
pentru și o abținere a dlui consilier Potcoavă devenind : 
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 Hotărârea nr.27- privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  terenului 
în suprafață de 17445 mp, identificat cu nr. cadastral  nr. 116734 UAT Baia Mare; 
 

Punctul  7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație 
publică a terenului în suprafață de 27771 mp, identificat cu nr. cadastral  nr. 116735 UAT 
Baia Mare; 
 Dl.consilier Cîmpian Mircea, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
             Proiectul de hotărâre iniţiat de domnii consilieri Ardelean Alexandru, Dobra Călin, 
Mădăras Dan, Lucaci Dorin,Petruș Vasile, Roman Gabriel, Colcer Iuliu și Pop Lucian, referatul 
de aprobare al grupului de consilieri, raportul compartimentului de resort avizul secretarului 
general şi avizul Comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.2; 
 Prețul rezultat din înmulțirea suprafeței de 27771  mp cu 22,18 euro/mp , care se împarte 
de 25 de ani rezultă suma de începere a licitației publice pentru această suprafață de 33.400 
euro/an 
            Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează  cu 14 voturi 
pentru și o abținere a dlui consilier Potcoavă devenind : 
 Hotărârea nr.28 - privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului 
în suprafață de 27771 mp, identificat cu nr. cadastral  nr. 116735 UAT Baia Mare; 
 Dl. Potcoavă motivează abținerea de la votul acestor 3 proiecte de hotărâri pentru că nu 
se încurajează mediul de afaceri din comună pentru că suprafețele sunt exagerat de mari și 
prețurile pe măsură; 
 Dna Melinda  inspector în compartimentul Asistență Socială prezintă un proiect de 
colaborare cu Asociația ASOCC – s-a luat act de informare de către Consiliul local; 
 
 Punctul  8 – Diverse 
  

Dl. primar dă citire cererilor adresate consiliului local: 
Dl. Szigyarto Iosif  Săsar – solicită aprobarea încheierii contractului de închiriere pe firmă 

pentru Brutăria Ionel SRL – pentru a putea fi autorizată, administratorul fiind dl. Szigyarto Iosif  
- dacă din puncte de vedere legal se poate, consiliul local este de acord;  

Săsăran  Mircea-Ioan Săsar – solicită măsuri de stopare sau limitare a activității de pe 
terenul sintetic din curtea Școlii din Săsar – dl. primar arată că trebuie găsită o soluție pentru că 
acolo este o problemă, există regulament de funcționare a terenurilor sintetice pentru  toate din 
comună și prin poliția locală și angajații primăriei  să se verifice respectarea regulamentului și a 
modului de desfășurare a activității de la teren;  

Tăut  Ioan-Liviu Recea - solicită decolmatarea șantului  de scurgere a apelor pluviale de pe 
strada Stadionului care nu mai permite scurgerea apelor și în zonă s-a creat un miros 
insuportabil -  este o problemă comună pe aceea stradă și se vor face lucrările de decolmatare;  

Talpoș  Călin – Săsar - solicită acordarea dreptului de a folosi Baza Sportivă  Săsar 1, 
pentru desfășurarea meciurilor de fotbal din Liga V-a, anul competițional 2021-2022 – se 
aprobă; 

ACS  Fotbal  RECEA - solicită aprobarea utilizării  terenuri de sport și a sălii  de sport  din 
comuna Recea, pentru anul 2021-2022 pentru programul stabilit ulterior în cadrul competițiilor 
de  Liga 2 sau Liga 3 – se aprobă cu 13 voturi pentru; 

Inspectoratul de Poliție Maramureș - adresă privind respectarea prevederilor  Legii 
nr.333/2003 și din 9 unități de învățământ grădinița cu program prelungit Săsar nu deține analiză 
de risc - s-a rezolvat problema; 

Distribuție Energie Electrică România- Sucursala Baia Mare – adresă răspuns la 
solicitarea dlui Nemeș Mihai, Săsar Str.1 Decembrie nr.282,  privind racordarea la rețeaua 
electrică în satul Săsar str. Păpădiei nr.13- consiliul local a hotărât să participe la cofinanțarea 
lucrării; 

Parohia Ortodoxă ”Duminica Mironosițelor” Săsar – solicită sprijin financiar pentru 
continuarea lucrărilor de construire a bisericii – s-a alocat prin buget sprijjin financiar; 



 6 

 SC Cooperativa Eliptic Infinite - solicită 4 încăperi în Centrul comunitar din satul Săsar, 
s-a aprobat  să fie organizată licitație publică pentru închirierea spațiilor din Centrul Comunitar 
Săsar. 
 Asociația pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria Recea – plângere prealabilă 
împotriva HCL nr.14/2021 – Consiliul local a hotărât că se menține poziția adoptată  prin HCL 
de renunțare la contractul de cooperare; 

Instituția Prefectului jud.Maramureș  -  adresă privind urgentarea aprobării HCL privind 
obținerea dreptului de administrare a spațiilor de amplasare a sirenelor în proiectul Apelor 
Române – Watman sistem informațional pentru managementul integrat a apelor –etapa II; 

Ofertă Maramureș TV  pentru urări de paști – 500 lei, nu se afă  acordul. 
Judecătoria Baia Mare   -  Citație proces cu Pop George ; 
Curtea de apel Cluj   -  Citație dosar succesiune Mărcuț Cornel și Savina; 
Consiliul Județean Maramureș - comunicare interes grup investitori din Turcia pentru un 

parc industrial în Maramureș,  teren între 500-1000 ha, pentru cei interesați au adresă de email; 
SC DIVERTISERVICE G&G SRL Somcuta Mare  –  adresă ofertă de colaborare 

serviciul de curățare cosuri de  fum -  se va analiza și dacă vom fi interesați o să vă comunicăm; 
       Pop Alexandru  și alți colocatari Lăpușel  Str.Trandafirilor – solicită preluarea în 
domeniul public al comunei Recea a străzii Trandafirilor – se aprobă să fie preluată strada în 
domeniul public;  
 Brata Nicoleta  și alți colocatari Lăpușel  Str.Viilor – solicită preluarea în domeniul 
public al comunei Recea a străzii Viilor– se aprobă să fie preluată strada în domeniul public;  

Ambruș Emil - Săsar – solicită aprobarea reparării și asfaltării drumului unde locuiește, 
să se dea drumul la curent de pe rețeaua nouă și să se introducă apa – se vor rezolva și aceste 
probleme în limita posibilităților financiare; 

    Chira Cristinel-Emil Bozânta Mică - solicitare sprijin financiar pentru urmare tratament 
recuperare după un accident grav – se aprobă 5000 lei; 

    Pentamedia - referitor la panourile publicitare – adrese repartizate dlui viceprimar, să se 
revină cu o adresă prin care să refacă o ofertă clară și pe ce perioadă; 

 
 
 
Discuții: 
    Dl. viceprimar arată că a fost contactat  de un reprezentant al echipei Șomcuta Mare 

pentru efectuarea unui antrenament pe terenul 2 din satul Săsar doar azi - se aprobă; 
    Dl. Ardelean Alexandru are mai multe probleme: 
-  solicită anularea taxei de 100 lei pentru transportatorii riverani, care au sediul pe raza 

UAT Recea; 
-  sunt drumuri în câmp pe care nu a fost dusă piatră deloc; 
-  trebuie văzut dacă este legal să se pună restricții de tonaj pe drumul spre Bozânta Mică 

din cauza     balastierei; 
-  să se facă o adresă către ANIF prin care să le cerem să facă curățenie în locul unde au 

desfășurat activitate și au fost parcate utilaje; 
Dl. Mădăras Dan întreabă de contractele de mentenanță, dacă s-au anulat; 
Dl.Petruș Vasile arată că s-a achiziționat o cantitate îngrășământ chimic la preț mai mare, 

mai întreabă de abonamentele de telefonie și de semnele de circulație de la Mocira; 
Dl. Dobra Călin întreabă dacă se poate lărgi podul de la Beci, să se ajute dl. Botorce Lucian 

cu terenul și dacă sar putea pune la dispozitie „0-15 ari teren pentru un tocător; 
Dl. Potcoavă Nicolae are o solicitare tot cu privire la drumurile din câmp; 
Dl.Nemeș Marian întreabă dacă s-a rezolvat problema cu stălpișorii de la monument;  
Dl. Lupuț Dragomir arată că dl. Bârle Dan aruncă mizeerii în zona sa și trebuie luate măsuri. 

 Prezentul proces-verbal a fost încheiat  azi  22 aprilie  2021, la sediul Primăriei comunei 
Recea, cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş. 
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    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR GENERAL 
          Mircea CÎMPIAN                                      Maria PETRUȘ 

 
 
 



 
 

8 

 
 


	RECEA
	PROCES – VERBAL
	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 martie  2021  a fost  aprobat în unanimitate ;

	Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează:
	SC DIVERTISERVICE G&G SRL Somcuta Mare  –  adresă ofertă de colaborare serviciul de curățare cosuri de  fum -  se va analiza și dacă vom fi interesați o să vă comunicăm;
	Ambruș Emil - Săsar – solicită aprobarea reparării și asfaltării drumului unde locuiește, să se dea drumul la curent de pe rețeaua nouă și să se introducă apa – se vor rezolva și aceste probleme în limita posibilităților financiare;


