ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
RECEA
PROCES – VERBAL
încheiat azi, 30 iulie 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.70 din 23 iulie 2021 şi Convocatorul nr.6958 din 23 iulie 2021 de la ora
9.oo la sediul Primăriei comunei Recea;
La lucrările şedinţei, s-a constatat participarea a 13 consilieri locali, din nr.total de 15
după
1. Cîmpian Mircea
8. Nemeș Marian-Adrian
2. Colcer Iuliu-Ioan
9. Roman Gabriel-Teodor
3. Dobra Călin
10. Petruș Ioan-Vasile
4. Gherasim Florin
11. Pop Lucian
5. Lupuț Dragomir
12. Potcoavă Nicolae
6. Mădăras Ioan-Dan
13. Săsăran Virgil-Mihai
7. Mureșan Mircea
Este absent dl. consilier Ardelean Vasile-Alexandru;
Procesul verbal de la sedința din luna iunie 2021 a fost aprobat în unanimitate ;
Dl. președinte de ședință Colcer Iuliu, propune să fie retras de pe ordinea de zi punctul
9, ca să se întocmească regulamentul de funcționare a bazelor sportive pentru terenurile
sintetice și cele cu iarbă cu toate prevederile și condițiile care se doresc menționate în
regulament, se amână pentru o altă ședință;
Dl. Roman Gabriel arată că se amână dar trebuie să fie aprobat să se poată alerga pe
terenul cu iarbă,dl. primar este de părere că trebuie să facă cerere și să se știe programul;
Ordinea de zi se aprobă fără punctul 9 cu unanimitate după cum urmează:
1.
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării, prin demisie a mandatului de
consilier local al domnului Lucaci Dorin-Cosmin-Dumitru;
2.
Proiect de hotărâre privind rectificarea BUGETULUI COMUNEI RECEA pe
anul 2021;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Asociației Club Sportiv Fotbal
comuna Recea;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Recea la programul de
stimulare a înnoirii parcului auto național, PROGRAMUL RABLA 2021, în vederea
achiziționării unui autoturism;
5.
Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Public Local de Asistență Socială
– Centrul de zi și Centrul de Servicii de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu “Sfîntul
Nicolae” localitatea Recea, judetul Maramureș;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării de către Consiliul Local al
Comunei Recea a unei societății comerciale cu răspundere limitată;
7.
Proiect de hotărâre privind însușirea suprafeței de 1500 mp din CF nr.130092(6734)
Baia Mare, nr. topo 2747/13/19/16;
8.
Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe
semestrul I – 2021;
Completat cu 1 proiect de hotărâre inițiate de grupul de consilieri PNL și USR+Plus;
9.
Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și
funcționare a bazelor sportive din comuna Recea;
10.
Diverse.
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Punctul 1: Proiect de hotărâre privind constatarea încetării, prin demisie a mandatului
de consilier local al domnului Lucaci Dorin-Cosmin-Dumitru;
Se dă cuvântul dnei secretar general care prezintă proiectul de hotărâre, fiind îndeplinite
condiții legale și nefiind nici o discuție dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de
hotărâre și se votează în unanimitate devenind:
Hotărârea nr.44 - privind constatarea încetării, prin demisie a mandatului de consilier
local al domnului Lucaci Dorin-Cosmin-Dumitru

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

Se dă cuvântul dlui contabil șef care prezintă proiectul de buget;
Dl. consilier Petruș Vasile arată că, la aprobarea bugetului s-au alocat sumele necesare
pentru Drusal și Electrica, acum sumele nu ajung, dl. contabil arată că au crescut mult chiar mai
mult de dublu, dl. primar arată că de la 218 lei/to plătim 478 lei/to preț stabilit de Consiliul
Județean;
Dl. Mădăras Dan arată că dacă cele 400000 lei alocate de consiliul județean toată lumea
știe că s-au alocat pentru plata sumelor restante la salariile jucătorilor nu se pot folosi pentru ce
au fost alocate nu ne poate nimeni obliga să le dăm și propunem să se amâne aprobarea
rectificării bugetului;
Dl.primar arată că trebuie aprobată rectificarea bugetului pentru că Drusalul trebuie plătit
nu este dechidere și bani, la Electrica trebuie să plătim și nu se poate amâna;
Dl. Potcoavă Nicolae arată că deși sunt tensiuni, trebuie să trecem rectificarea avem taxe,
utilități, proiecte nu trebuie să nu respectăm cele ce trebuie și pentru ce ne-au trimis, ales
cetățenii ;
Dl. consilier Colcer Iuliu propune să se discute rectificarea fără a se aloca suma la sport
să fie redistribuită suma pentru alte cheltuieli;
Dl. primar propune să se ia o pauză să se discute și propună rectificarea altfel;
Dl. Colcer Iuliu președinte de ședință după mai multe discuții mai tensionate propune să
se ia o pauză de maxim o oră să se discute altă variantă de buget, se aprobă și se ia o pauză;
Se reiau discuțiile și dl.Colcer Iuliu președinte de ședință propune în urma discuțiilor să
se amâne acest punct să nu fie supus aprobării în această ședință, astfel că este varianta propusă
de dl.primar în urma discuțiilor care se supune la vot și se votează cu 6 voturi pentru a
consilierilor PSD și PMP și 7 împotrivă a consilierilor PNL și USR+Plus iar propunerea de
amânare se supune la vot și se votează cu 7 voturi pentru și 6 voturi împotrivă.
Punctul 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Club Sportiv
Fotbal Dacia Maramureș pe anul competițional 2021-2022
Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
Dar nefiind alocată suma pentru susținerea financiară nu-și are obiect hotărârea arată dl.
contabil și dna secretar;
Dl. primar ca și inițiatorul proiectului de hotărâre motivează că trebuie supus la vot atâta
timp cât este pe ordinea de zi.
Dl. președinte de ședință supune la vot proicetul de hotărâre și se votează cu 5 voturi
pentru a consilierilor PSD , 1 abținere a consilierului PMP și 7 împotrivă a consilierilor PNL și
USR+Plus nefiind adoptată;
Punctul 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Recea la
programul de stimulare a înnoirii parcului auto național, PROGRAMUL RABLA 2021, în
vederea achiziționării unui autoturism;

Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
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Dl.contabil prezintă raportul compartimentului de resort ;
Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu unanimitate
devenind:
Hotărârea nr.45 - privind aprobarea participării comunei Recea la programul de
stimulare a înnoirii parcului auto național, PROGRAMUL RABLA 2021, în vederea
achiziționării unui autoturism;

Punctul 5 – Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Public Local de Asistență
Socială – Centrul de zi și Centrul de Servicii de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
“Sfîntul Nicolae” localitatea Recea, judetul Maramureș;

Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
Dna secretar general prezintă raportul de specialitate al compartimentul de asistență
socială fiind dna Bujor în concediu de odihnă ;
Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu unanimitate
devenind:
Hotărârea nr.46 - privind înființarea Serviciului Public Local de Asistență Socială –
Centrul de zi și Centrul de Servicii de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu “Sfîntul
Nicolae” localitatea Recea, judetul Maramureș

Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării de către Consiliul Local al
Comunei Recea a unei societății comerciale cu răspundere limitată;
Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
Dl.contabil prezintă raportul compartimentului de resort ;
Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu unanimitate
devenind:
Hotărârea nr.47 - privind aprobarea înființării de către Consiliul Local al Comunei
Recea a unei societății comerciale cu răspundere limitată;

Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind însușirea suprafeței de 1500 mp din CF
nr.130092(6734) Baia Mare

Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre;
Dna secretar general prezintă raportul cu modificarea la 1500 mp, completat de
topograful care a făcut planul de delimitare și amplasament cu o suprafață cu calea ferată ,
terenul în CF fiind pe comuna Recea;
Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu unanimitate
devenind:
Hotărârea nr.48 - privind însușirea suprafeței de 1500 mp din CF nr.130092(6734) Baia
Mare

Punctul 8 - Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap
grav pe semestrul I – 2021;

Dna secretar dă citire raportului semestrial pentru informarea consiliului local cu acesta
conform legii;
Punctul 9 – s-a retras se va discuta într-o ședință următoare;
Punctul 10 - Diverse
Dl. primar dă citire la adresele și cererile adresate consiliului local:
Înalta Curte de Casație și Justiție București – Comunicare finală civilă în proces cu Itu
Maria nu ia aprobat strămutarea cauzei;
ADI Zona Metropolitană Baia Mare – adresă privind facilitățile de transport a elevilor
pentru a modifica cu hcl facilitățile;
Școala gimnazială Recea – programul grădinițelor pe timpul verii;
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Electrica distribuție – adresă spre luare la cunoștință extindere rețea pe strada Macului
Lăpușel și pentru Ursa Petrisor se va trimite răspuns - această stradă nu este cuprinsă pentru
finantare extinderea pe această stradă, comuna Recea nu are alocat buget pentru cofinantarea
lucrării;
Electrica distribuție - adresă spre luare la cunoștință extindere rețea pe strada Aleea
Lăpușel - Lăpușel și pentru Costin Ioan – Florinel se va trimite răspuns - această stradă nu este
cuprinsă pentru finantare extinderea pe această stradă, comuna Recea nu are alocat buget pentru
cofinantarea lucrării;
SC Greenfield Sport SRL - Deviz servicile de întreținere și de regenerare la terenul de fotbal din
comuna Recea
Consiliul Județean Maramureș - Adresă privind oportunități de înfrățire cu localități din
Republica Moldova;
Drusal Construct – deviz ofertă de preț pentru modernizare strada Aeroportului comuna Recea;
Consiliul Județean Maramureș - adresă posibilitate specializare în urbanism ;
Consiliul Judetean Maramureș - adresă privind implementare Proiect ”Fazarea proiectului
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș” prin demersurile pentru colectare
selectivă la sursă a deșeurilor , compostarea biodeșeurilor în gospodării solicită identificarea a 3 ha teren
pe raza UAT Recea pentru o platformă temporară – nu există astfel de teren;

Andreica Cristian-Bogdan Baia Mare – solicitare sprijin pentru introducere facilități pe
strada Macului în Lăpușel – nu sunt sume cuprinse în buget pe anul 2021 pentru strada Macului;
Pr. Pop Dumitru Biserica greco-catolică Lăpușel – solicită sprijin financiar pentru
deplasarea ”Să ne cunoaștem țara” – se va analiza situația financiară dacă se va putea aloca
această sumă;
Clubul Sportiv Team Baia Mare – solicită aprobare teren din satul Săsar pentru o
competiție în 23.07.2021 , s-a aprobat;
Adina Mirela Coza – Baia Mare –solicită cumpărarea terenului concesionat în satul Săsar
str.Magnoliei nr.11 – să se facă raport de evaluare propun dnii consilieriși apoi se va iniția
proiect de hotărâre;
Ardelean Vasile –Alexandru consilier anunță că este în concediu perioada 26.07 –
03.08.2021;
Dl. Dobra Ioan – Săsar – are mai multe propuneri pentru consiliul local după cum
urmează:
1. să se solicite un raport privind cheltuielile, încasările și beneficiile /pierderile în ultimii
10 ani la balta 2 Veverițe / s-a făcut raportul se prezintă consiliului local și s-a trimis și lui
Dobra ;
2. să se acorde Titlu de Cetățean de Onoare dnei Piroș Ana pentru realizarea muzeului acasă
cu obiecte, costume și fotografii – se va analiza;
3. să se lărgească străzile în Săsar str.Primăverii, Florilor chiar și cu expropriere pentru
utilitate publică;
4. Să se ia măsuri pentru rezolvarea problemei cu parcarea din zona Pizzeriei Pe Ogradă, să
se respecte zona de parcare, ca si vecin nu este de acord cu ce întâmplă acolo – se vor monta
semne cu parcarea interzisă pe partea stângă a drumului, să se folosească parcarea amenajată.
Asociația NOSTRA DOMUS prin dl. Zsolt SZENTGYORGYI – a depus o solicitare
pentru reducere de impozit pentru terenul aflat în proprietatea asociației și prin răspunsul trimis
s-a menționat că se va înainta solicitarea consiliului local – se va răspunde că nu se aprobă, nu
s-a aprobat de către consiliul local la nimeni suma impozitului decât penalizări și accesorii cu
condiția să fie plătit debitul integral;
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Discuții:
Dl. consilier Potcoavă Nicolae – propune să se facă o activitate recreativă , un campionat de
minifotbal – fiecare consilier să se implice să facă o echipă și mai propune ca să se organizeze
consiliul local și să înființeze o echipă de fotbal pentru că sunt copii la nivel de comună și avem
baze sportive care trebuie folosite;
Dl. consilier Pop Lucian se arată nemultumit pentru că avem mentenanță pentru iluminatul
public schimbarea unui bec ars de joi a fost schimbat luni și privind programarea iluminatului
public ar trebui să se facă cu senzori pentru că se mai uită să se facă;
Dl. consilier Petruș Vasile arată că nu a primit deși a solicitat de mai multe luni copie după
abonamentele –contractele cu Vodafone, Orange și Romtelecom ;
Dl. consilier Dobra Călin solicită să se pună o mașină de piatră mai mare pe acostament
lângă Cosmuța în pantă că piatra care a fost pusă fiind mai mică a spălat-o apa cand a plouat, să
se schimbe oglinda că e spartă din nou și la terenul de fotbal sintetic să se pună plase pe gard
către grădina fam.Pop să nu mai treacă mingea;
Dl. consilier Roman Gabriel arată că trebuie desfundat șanțul de lângă magazin Milica și
intră apa în curte, mmai întreabă cine folosește terenul de fotbal de la Lăpușel , dl. primar arată
că echipa de fete cărora li s-a aprobat, solicită să fie informat consiliul local cu cine se încheie
contracte și propune ca la următoarea ședință să fie chemat constructorul de la drum Săsar să
informeze consiliul local de ce nu continuă lucrările pentru că termenul de finalizare este
oct.2021;
Dl. consilier Mădăras Dan întreabă de investiția Bazinul de Înot de lângă sala de sport dacă
se dorește accesul drumul pe terenul composesoratului că nu s-a mai revenit cu solicitare, este
hotărâre de consiliul local pentru închiriere teren pentru parcari și să știe composesoratul dacă se
mai dorește și când încep lucrările să se facă în scris, mai arată că polițiștii locali se plimbă prin
Recea să vadă cine deversează apa menajeră în șanț dar la Săsar că se deversează dejecțiile în
râul Săsar cine răspunde, dl. primar arată că administratorul rețelei este Vitalul și ei vor
răspunde;
Dl. primar arată că această problemă s-a discutat în Adunarea Generală a Composesoratului
când a fost și dânsul prezent și s-a stabilit să se dea accesul gratuit și acum de ce se întreabă nu
mai înțelege.
Dl.consilier Colcer Iuliu – arată că a făcut o sesizare pentru strada Viilor pentru o locuință
neîntreținută , dl. primar arată că mai sunt astfel de locații și trebuie văzut pe fiecare sat să li se
pună în vedere prin Poliția Locală la proprietari. Mai solicită dlor consilieri să analizeze fiecare
pe satele lor actualizarea PUG-lui să nu se lase până în ultimul moment.
Fiind prezent la ședință dl. Iosip Ioan solicită să se rezolve problema cu parcarea de la
Pizzeria ”Pe Ogradă” că se parchează pe ambele sensuri îngreunând circulația și este și un
pericol să nu se aștepte să se întâmple vreun accident se propune să se monteze pe partea lor
Indicatoare cu Oprirea și staționarea interzisă – propunerea fiind acceptată de consiliul local.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 30 iulie 2021, la sediul Primăriei comunei
Recea, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Iuliu-Ioan COLCER

SECRETAR GENERAL
Maria PETRUȘ
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