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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RECEA 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat azi, 28 mai 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.53 din 21 mai  2021  şi  Convocatorul  nr.4946  din 21 mai 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      
Procesele  verbale  de la sedințele din luna mai 2021  a fost  aprobat în unanimitate ; 

 Dl. primar retrage de pe ordinea de zi punctul 7 și se supune la vot ordinea de zi fără 
punctul 7 și se aprobă cu 10 voturi pentru; 
 Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează: 

1.     Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 
2. Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea inițierii actualizării 

Planului Urbanistic General (PUG) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent - 
comuna Recea;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării datelor în CF cadastral  
nr. 116733, nr.116734 și nr.116735  UAT Baia Mare privind proprietatea privată a 
comunei Recea, județul Maramureș; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare pe anul 2021; 
5. Proiect de hotărâre privind cuprinderea  în domeniul public al comunei 

Recea a imobilului – teren, drum de acces,  identificat cu nr.cadastral 50944  loc.Lăpușel,  
în suprafaţă de 343 mp, str. Viilor – sat Lăpușel, prin donaţie cu titlu gratuit ; 

6. Proiect de hotărâre privind cuprinderea  în domeniul public al comunei 
Recea a imobilului – teren, drum de acces, identificat cu nr.cadastral 56145 loc.Lăpușel, 
în suprafaţă de 702 mp și nr.cadastral  5930 loc. Lăpușel, în suprafață de 564 mp 
denumită str. Trandafirilor  –  sat Lăpușel,  prin donaţie cu titlu gratuit ; 

7. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Recea ca membru 
în Asociația Club Sportiv Fotbal Comuna Recea; 

8. Proiect de hotărâre privind însușirea și trecerea în domeniul privat al 
comunei Recea a terenului în suprafață de 4219 mp identificat cu nr.cad 124904, UAT 
Baia Mare; 

9. Diverse. 
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Punctul  1: Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea președintelui de ședință 
           Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar, prin  care a fost propus pentru următoarele 3 
luni dl. consilier Colcer Iuliu-Ioan, există referatul de aprobare, raportul de specialitate și avizul 
secretarului general; 
 Proiectul de hotărâre s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate devenind: 

 HOTĂRÂREA Nr.33 - privind  alegerea președintelui de ședință 
 

Punctul  2 : Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea inițierii 
actualizării Planului Urbanistic General (PUG) și Regulamentul Local de Urbanism 
(RLU) aferent - comuna Recea;  

  Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
  Se dă cuvântul d.lui  Blaj Gelu inginerul de la urbanism pentru a prezenta raportul de 

specialitate; 
     Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu unanimitate 
devenind: 

Hotărârea nr.34 - privind necesitatea și oportunitatea inițierii actualizării Planului 
Urbanistic General (PUG) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent - comuna 
Recea;  

 

Punctul  3: Proiect de hotărâre privind aprobarea completării datelor în CF 
cadastral  nr. 116733, nr.116734 și nr.116735  UAT Baia Mare privind proprietatea 
privată a comunei Recea, județul Maramureș; 

   Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 Dna secretar prezintă raportul pentru a fi completat în CF în loc de proprietar Comuna 
Recea Consiliul Local  să fie trecut proprietatea privată a comunei Recea,  pentru ca terenul să 
poată fi  concesionat prin licitație publică după ce se va primi avizul de la MAI necesar 
conform Codului Administrativ; 

 Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu unanimitate 
devenind: 

 Hotărârea nr.35 - privind aprobarea completării datelor în CF cadastral  nr. 
116733, nr.116734 și nr.116735  UAT Baia Mare privind proprietatea privată a comunei 
Recea, județul Maramureș; 
 

  Punctul  4: Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare pe anul 2021; 
  Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
  Se dă cuvântul d.lui  contabil șef Burzo Vlad pentru a prezenta raportul de specialitate; 

        Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu unanimitate 
devenind: 
 Hotărârea nr.36 - privind aprobarea burselor școlare pe anul 2021; 
 

Punctul  5 – Proiect de hotărâre privind cuprinderea  în domeniul public al comunei 
Recea a imobilului – teren, drum de acces,  identificat cu nr.cadastral 50944  loc.Lăpușel,  
în suprafaţă de 343 mp, str. Viilor – sat Lăpușel, prin donaţie cu titlu gratuit ; 

 Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 Dna secretar prezintă raportul existând solicitarea locuitorilor de pe strada Viilor care 
sunt proprietari în CF și care sunt de acord să treacă strada în domeniul public prin donație cu 
titlu gratuit; 

 Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu unanimitate 
devenind: 
 Hotărârea nr.37 – privind cuprinderea  în domeniul public al comunei Recea a 
imobilului – teren, drum de acces,  identificat cu nr.cadastral 50944  loc.Lăpușel,  în 
suprafaţă de 343 mp, str. Viilor – sat Lăpușel, prin donaţie cu titlu gratuit 
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Punctul  6 – Proiect de hotărâre privind cuprinderea  în domeniul public al 
comunei Recea a imobilului – teren, drum de acces, identificat cu nr.cadastral 56145 
loc.Lăpușel, în suprafaţă de 702 mp și nr.cadastral  5930 loc. Lăpușel, în suprafață de 564 
mp denumită str. Trandafirilor  –  sat Lăpușel,  prin donaţie cu titlu gratuit ; 

     Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 Dna secretar prezintă raportul existând solicitarea locuitorilor de pe strada Trandafirilor 
care sunt proprietari în CF și care sunt de acord să treacă strada în domeniul public prin 
donație cu titlu gratuit; 

 Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu unanimitate 
devenind: 
 Hotărârea nr.38 - privind cuprinderea  în domeniul public al comunei Recea a 
imobilului – teren, drum de acces, identificat cu nr.cadastral 56145 loc.Lăpușel, în 
suprafaţă de 702 mp și nr.cadastral  5930 loc. Lăpușel, în suprafață de 564 mp denumită 
str. Trandafirilor  –  sat Lăpușel,  prin donaţie cu titlu gratuit 
 

           Punctul 7 – Se retrage de pe ordinea de zi 
 

 Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind însușirea și trecerea în domeniul privat al 
comunei Recea a terenului în suprafață de 4219 mp identificat cu nr.cad 124904, UAT 
Baia Mare; 

 Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 Dna secretar prezintă raportul existând Plan de amplasament și delimitare a imobilului 

vizat de OCPI , terenul este pe administrativ Baia Mare dar este proprietatea  privată a comunei 
Recea -  se supune la vot și se votează cu unanimitate devenind: 
 Hotărârea nr.39 - privind însușirea și trecerea în domeniul privat al comunei Recea 
a terenului în suprafață de 4219 mp identificat cu nr.cad 124904, UAT Baia Mare; 
 

           Punctul 9 – Diverse 
  

Dna secretar  dă citire cererilor adresate consiliului local: 
Înalta Curte de Casație și Justiție  București – cererea strămutare proces cu Itu Maria; 
Consiliul Județean Maramureș  –  felicitare privind  participarea tinerilor din comuna 

Recea la concursul Dance virus 2021; 
Electrica  distribuție  – adresă spre luare la cunoștință extindere rețea  pe strada  Macului 

Lăpușel;  
Asociația  Crescătorilor  de  Animale  -  solicită încetarea contractului de închiriere a 

pășunii din Lăpușel și Bozânta Mică nr.4059/2017 pentru că sunt în imposibilitatea de a obține 
cărțile de identitate a membrilor asociației - consiliul local este de acord cu încetarea 
contractului de închiriere,  asociația fiind în imposibilitatea rezolvării problemelor apărute 
 Asociația pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria Recea – adresa nr.180/2021  prin care 
solicită Consiliului Local  : 1. alocare buget necesar din bugetul local pentru desfășurare 
activitate centre până la rectificarea bugetară , 2. Solicitare revizuire decizie privind denunțarea 
unilaterală a contrcatului de Cooperare nr.7670/2020, consiliul local necunoscând  în totalitate 
prevederile  HG nr.426/2020 – Consiliul local a hotărât că: nu se alocă nici o sumă din bugetul 
local și se menține poziția adoptată  prin HCL de renunțare la contractul de cooperare; 

Asociația  Club Sportiv Florin Popovici  -  adresă privind aprobarea terenului de sport de 
la Săsar II pt. organizarea unor evenimente sportive de rugby  în anul 2021 – se aprobă; 

Asociația  Sportivă  Luceafărul Recea – aprobare utilizare bază sportivă Lăpușel – se 
aprobă; 
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Club sportiv Tomi-Gimnastică Baia Mare – solicită aprobare sală de sport Recea  pentru 

activitate de gimnastică – se aprobă prin programare cu plata taxei de închiriere, după ce se vor 
putea face astfel de  activități în spații închise. 

Sabău Adrian-Vasile – Săsar – solicită analizarea privind reluarea colaborării privind 
instruirea ansamblurilor de dansuri populare –  pentru a putea hotărâ reluarea activități de 
instruire a ansamblurilor, pentru ședința următoare trebuie să faceți un plan de activitate privind 
numărul de dansatori pe fiecare sat și programul  cu fiecare formație. 

 Filip Grigore –Liviu - Mocira – solicită extindere retea de apă potabilă până la 
proprietate - se aprobă  extinderea fiind o stradă pe  care s-au mai făcut astfel de lucrări. 

    Câmpan Florica-Varvara - Recea – solicită închiriere sau arendare pășune comunală - 
nu se poate aproba decât prin licitație publică  închirierea sau concesionarea  pășunii comunei 
Recea, care se poate organiza conform legii. 

 Nemeș Mihai, Vălenaș Sergiu, Sabău Sorina și Lucaciu Nicolae – Săsar - solicită 
extinderea rețelei de curent pe strada Păpădiei în satul Săsar - în principiu consiliul local este de 
acord dar trebuie să se facă un deviz de lucrări să se vadă ce costuri presupune această extindere, 
pentru că trebuie alocați bani. 

     Pop Ioan Săsar – solicită rezolvarea problemei cu șanțul care trece peste proprietatea 
dânsului și colectează apele pluviale , apa menajeră de la anumite gospodării și supraplinul de la 
rețeaua de canalizare - se încearcă să se rezolve această problemă,  este o lucrare care presupune  
decolmatarea șanțului, tubarea lui și finanțare pentru o astfel de lucrare. 

    Molnar Florentina Săsar – solicită concesionare a 30 ari teren la Săsar pentru construire 
sediu firmă, hală de producție – nu se poate concesiona direct teren proprietatea privată a 
comunei Recea decât prin licitație publică; 

    Nemeș Marian – Adrian consilier local – propune achiziționarea unui pistol radar  -   
s-ar putea  numai dacă angajații de la poliția comunală sunt acreditați pot folosi pistolul radar, 
deci nu s-a aprobat achiziționarea acestuia. 

 Dl. Raul Matei prezent la ședință informează consiliul local despre intenția de a face un 
Centru de echitație pe un teren pe care l-a cumpărat sub panta de la Recea – fiind prezent și dl. 
Gelu Blaj arată că trebuie făcut un PUZ, consiliul  local  în  principiu  este  de  acord cu condiția 
să știe vecinii terenului  pentru că fiind zonă mixtă de construcții să nu fie impotriva funcționării 
centtrului de echitație dacă vor dori să-si facă în viitor case de locuit; 

  
Discuții: 
Dl. consilier Ardelean Alexandru arată că trebuie să fie respectat regulamentul de organizare 

și funcționare a CL artLiteram,  altfel nu se respectă legea,  întreabă pe dna secretar dacă 
convocatorul cu același nr.se poate completa, dacă nu era necesar alt nr.la al doilea convocator, 
dna secretar arată că se poate completa sau să se retragă puncte pe convocator, după cum știm că 
s-a mai făcut. Proiectele de hotărâri nu le pune nimeni 30 de zile, este prevedere în CA dar  le 
publicăm pe site după ce sunt adoptate.  

Dl.consilier arată că proiectele de hotărâri pe care le vor iniția în număr de 4 sau 5 le vor 
pune în dezbatere publică. 

Dl.Ardelean mai solicită contabilului  un proces verbal de recepție a sumei achitate pe baza 
unei facturi la Sepultura; 

Dl. consilier Roman Gabriel arată că nu se mișca nimic la lucrările de drum de la Săsar și la 
lucrările de canalizare de la Lăpușel , trebuie chemați constructorii și de văzut ce se întâmplă și 
de ce nu lucrează;  

Dl. consilier  Nemeș Marian arată că nu s-a rezolvat problema cu hidrantul pus în mijlocul 
unei proprietăți pe strada Primăverii, trebuie rezolvat cu câinii vagabonzi în cartierul nou ,o altă 
problemă este cu verificarea la fața locului a semnelor de circulație din satul Săsar  și să se vadă 
o posibilitate să se facă un acces în spate la Viorel Liba unde se construiește ; 
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Dl. consilier  Călin Dobra întreabă de iglurile de sticlă din Lăpușel unde s-au dus că întreabă 

cetățenii unde să ducă sticla, trebuie rezolvat podul de la Beci și să se facă o renovare a bazei 
sportive de la Lăpușel; 

Dl. consilier  Pop Lucian arată că trebuie să se facă la Lăpușel spațiile de joacă și să se 
rezolve problema promisă la Dl. Botorce; 

Dl.consilier Petruș Vasile arată că dacă lămpile de la biserica ortodoxă sunt  pe iluminatul 
public să fie și cele de la biserica greco catolică la fel, mai propune să se continue rețeaua 
electrică pe strada Mesteacănului până la capăt, nu a primit răspuns privind abonamente 
Vodafone și Romtelecom, privind strada Stadionului pe o porțiune afirmă că este pe proprietatea 
composesoratului și privind semnale de circulație este problema ridicată de 2 luni să se pună 
drum cu prioritate la biserică;  

Dl. consilier Potcoavă Nicolae arată privind contractele de la căminele culturale trebuie să 
fie complete cu acte adiționale pentru că a primit contractul de la Lăpușel fără actele adiționale 
și ar dori să știe dacă există autorizație de funcționare pentru firmele care folosesc căminele  să 
se verifice pentru căminul de la Mocira. 

 
 Prezentul proces-verbal a fost încheiat  azi  28 mai  2021, la sediul Primăriei comunei 
Recea, cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş. 
 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR GENERAL 
         Iuliu-Ioan COLCER                             Maria PETRUȘ
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