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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RECEA 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat azi, 30 iunie 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.63 din  22 iunie 2021  şi  Convocatorul  nr.5903  din 22 iunie 2021 de la ora  
9.oo la sediul Primăriei comunei Recea; 
 La lucrările şedinţei, s-a constatat participarea a 14 consilieri locali, din nr.total de 15 
după cum urmează; 

1. Ardelean Vasile-Alexandru               7. Mădăras Ioan-Dan 
2. Cîmpian Mircea               8. Mureşan Mircea-A. 
3. Colcer Iuliu –Ioan                      9. Nemeș Marian-Adrian        
4. Dobra Călin                    10. Roman Gabriel-Teodor     
                        11. Petruş Ioan-Vasile.             
5. Lucaci Dorin-Cosmin-Dumitru             12. Pop Lucian 
6. Lupuţ Dragomir                   13. Potcoavă Nicolae 
               14. Săsăran Virgil-Mihai  
Este absent dl. consilier Gherasim Florin;     
Procesele  verbale  de la sedințele din luna iunie 2021  au fost  aprobate  în unanimitate ; 

 Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează: 
1.   Analiza activității de salubrizare pentru UAT Recea, pe anul 2020-2021; 

 Invitat Dl. Romeo Dobocan   
2. Analiza activității de transport local a Societății Urbis SA la nivelul UAT Recea pe 

anul 2021;      Invitat Dl. Paul Pece 
3.  Starea de mediu și salubrizare în comuna Recea pe anul 2020-2021; 

 Prezintă: dl.Viceprimar, Alexandra Săsăran și Poliția Locală Recea 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentării  în fața instanțelor 

judecătorești  a  Consiliului Local Recea de avocat Claudiu-Remus ȘPAN în procesul cu 
“Asociația Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria” din localitatea Recea, judetul Maramureș; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul 2021  pentru  
masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul Silvic Tăuții Măgherăuș; 

6. Proiect de hotărâre privind însușirea domeniului privat al comunei Recea, județul 
Maramureș; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  solicitării de prelungire a Scrisorii de 
Garantie nr. IG 173300220 /2017 emisă de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A, 
pentru garantarea avansului solicitat în cadrul proiectului„Modernizare Cămin Cultural în 
localitatea Bozânta Mică, comuna Recea, județul Maramureș” finanțat prin PNDR din FEADR, 
Măsura 7.2 

8.      Diverse. 
 

 Punctul  1: Analiza activității de salubrizare pentru UAT Recea, pe anul 2020-2021; 
                           Invitat Dl. Romeo Dobocan 

 Se dă cuvântul  d.lui  Romeo Dobocan  director  ADIGMM, pentru a prezenta  și explica 
stadiul activității de salubrizare  pe raza UAT-ului Recea; 
 Subliniază de început faptul că este foarte importantă  colaborarea  dintre ADIMaramureș 
și Consiliile locale; 
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 Dl. primar cere explicații în legătură cu creșterea  foarte mare a prețurilor pentru serviciul 
de salubrizare,  dl. Dobocan explică că ADI Maramureș  reglementează doar partea de colectare 
și transport , CMI este în subordinea Consiliului Județean Maramureș,  tariful de colectare  și 
transport nu s-a modificat din 2019,  s-au operat modificări cauzate de ceea ce execută CMI; 
 În CMI se fac mai multe proceduri, în luna februarie au fost rediscutate prețurile cu 
operatorul de salubritate legate de tratarea mecanicobiologică tariful fiind de 418 lei,  ADI nu a 
avizat acest preț; 
 Dl. primar arată că prețul este dublat comparativ cu prețul din luna mai 2020, marea 
problemă este cantitatea de deșeuri care în mai 2020 a fost 98,96 tone și în mai 2021 a fost  90,8 
tone; 
 Dl. Dobocan spune că este foarte importantă o campanie de informare și educare a 
populației pentru promovarea colectării selective; 
 Dl. Roman întreabă dacă se mai plătește taxa de realocare, dl. Dobocan arată că se mai 
plătește,  mai întreabă dl. primar de ce nu își asumă  ADI și partea de înfoliere și tratare și că 
trebuie tras un semnal de alarmă la toți CJ, DI, Operator Drusal pentru a se ajunge la un numitor 
comun servicii-taxe; 
 Dl. Colcer întreabă dacă ADI nu are o campanie de informare și conștientizare a 
populației,  dl.Dobocan spune că au făcut un plan de promovare,  comuna Recea a primit  suma 
de 1500 lei  pt.pliante care să fie distribuite cu pubelele și să se transmită cetățenilor prin 
parohiile din comună; 
 Dl. Ardelean întreabă de ce factura este dublă deși cantitatea a scăzut, cum poate explica 
un consilier local că se colectează selectiv deși tariful de colectare crește, nu este normal; 
 Dl. Dobocan spune că  Drusalul va veni cu o nouă solicitare de preț mai mare, prețul de 
colectare este unul decent, acel preț  are o analiză economico-financiară în spate în urma căreia 
s-a stabilit  că operatorul a umflat prețul; 
 Dl. primar spune că trebuie transmise două probleme și anume: 

1.  o ședință de Asociație în care să fie prezenți toți actorii și 
2.  să se analizeze ca fiecare cetățean să plătească în funcție de cantitatea de deșeu pe care o 

scoate; 
Dl. Roman întreabă de ce mai plătim selectarea de ce nu se reduce tariful? 
Dl. Mădăras întreabă dacă colectarea selectivă va determina o scădere a tarifului atunci 

cum se va factura? 
 Dl. Dobocan spune că indiferent de modul cum se face colectarea totul intră într-un 
proces de selectare , o colectare selectivă determină o creștere a cantității reciclabile și o 
recuperare de bani care să scadă factura pe primărie; 
 Deci după cum a spus dl. primar arată dl. Dobocan că trebuie stabilită o întălnire  cu toți 
CJ,Asociație, Operator și stabilit ce trebuie făcut. Dl.primar mulțumește de participare și se va 
analiza situația de fapt și se va vedea ce trebuie făcut; 
  

 Punctul  2 : Analiza activității de transport local a Societății Urbis SA la nivelul UAT 
Recea pe anul 2021; 

 Fiind prezent dl. Paul Pece i se dă cuvântul și face o prezentare comparativă a anului 
2020 și 2021. Veniturile din abonamente și bilete au scăzut  cu aproximativ 50%. Cauza poate fi 
faptul că angajatorii pun la dispoziție transport sau circulă cu mașina personală. 

Costurile  de operare a Urbisului pe anul 2020 a fost de 6,5 lei/km și anul acesta de 6,4 
lei/km, comparativ pe luni diferă de la o lună la alta; 

În structura costului la Urbis 70% sunt cheltuieli de personal și 15% cheltuieli cu 
autobuzele , cu amortizarea și alte costuri; 
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Prin contractul de delegare a gestiunii se face la fiecare început de an raport de audit, 

comuna Recea a desemnat auditorul de la Acoor, prin acest raport se vede dacă serviciul este pe 
plus sau pe minus. Majoritatea UAT au înregistrat un minus pentru lipsa de călători; 

Dl.Nemeș arată că se trimit pe sate autobuze mari și sunt goale, ar trebui optimizat 
transportul  cu  mașini mai mici, dl. Paul explică că s-a analizat și această situație cheltuielile 
sunt mari pentru personal după cum  a arătat 70% ,  șoferii trebuie plătiți,  ceva s-ar economisi la 
carburant;  

Costurile cresc motiv pentru care și prestatorul trebuie să facă ceva, să crească tarifele la 
abonamente și bilete, se acordă facilități la elevi, pensionari după cum este și cazul comunei 
Recea care acordă aceste facilități.  

S-ar putea accesa  de către UAT –uri pe PNDL proiecte autobuze electrice sau hibride 
pentru a eficientiza transportul public de persoane, pentru comuna Recea ar fi mai bine a se 
achiziționa microbuze care sunt și mai ierftine 

Dl. Petruș arată că cheltuielile de personal sunt enorme de 70 %, paralel cu alte societăți 
care au cheltuielile de 22 de bani pe km, Urbisul ar trebui să nu treacă de 30% cheltuielile de 
personal și să-și eficientizeze transportul pentru persoane; 

Dl. Roman întreabă câte abonamente are pe comuna Recea pentru persoane cu handicap, 
prin DGASPC Maramureș trimite lista cu persoanele la UAT care vizează lista și o trimite la 
Urbis. 

Dl. contabil întreabă de audit care s-a făcut și comuna nu a primit răspuns dacă suntem pe 
compensatie sau pe subcompendare, comuna Recea și celelalte comune au mers pe delegarea 
auditorilor care au fost refuzați de Urbis, nu se cunoaște motivul arată dl. contabil, dar există 
raportul care se va comunica. 

Punctul  3: Starea de mediu și salubrizare în comuna Recea pe anul 2020-2021; 
  Prezintă: dl.Viceprimar,    
 

 Dl. viceprimar prezintă starea de mediu și de salubrizare în comuna Recea pe anul 2020-
2021; 
 Dl. Roman arată că deșeurile care se pot pune în compost nu sunt puse și se pun în 
pubele, dl. primar arată că s-au făcut acțiuni pe sate și s-au făcut verificări la pubele au fost 
aruncate buchete de flori și multe care ar putea să fie aruncate cum avem marea majoritate 
gunoi , să le aruncăm acolo, cei care locuiesc în cartierele noi și nu au unde arunca le aruncă în 
pubele; 
 Trebuie să fie mai mult dialog între noi și operator cei care colectează au un 
comportament mai necivilizat,  dau cu containerele nu le ridică dacă văd că nu corespunde 
fracția, rămân saci neridicați, arară urât dacă rămân pe marginile drumurilor; 
 Dl. Călin arată că de la Lăpușel s-au luat iglurile pentru sticle și nu s-au mai pus, nu s-au 
pus că arăta urât duc și le lasă lângă , acum vom vedea cum se va face că sunt tomberoane 
arată dl. primar; 
 Dl. Colcer se arată nemulțumit de cum se colectează ex.în Lăpușel pe str. Macului 
operatorul ar putea intra cu spatele să colecteze că plătesc oamenii; 
 Dl. viceprimar este de părere să se facă program de operator să colecteze cu mașina mică 
să intre pe aceste străzi unde nu poate intra cu mașina mare pentru că sunt pe toate satele străzi 
unde nu poate intra mașina mare. Dl. primar arată să se facă adresă către Urbis în acest sens; 
 

Punctul  4: Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentării  în fața instanțelor 
judecătorești  a  Consiliului Local Recea de avocat Claudiu-Remus ȘPAN în procesul cu 
“Asociația Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria” din localitatea Recea, judetul Maramureș; 

  Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 
 



 4 

 
 
  Dl.consilier Dobra întreabă în ce stadiu suntem cu procesul cu Asociația, dl. primar 

explică că azi este pronunțarea dar precis vor face  recurs,  relațiile cu asociația s-au terminat, 
cele 90 de zile au trecut, nu mai  funcționează că nu mai au bani, noi cofinanțarea le-am dat, 
demersuri pentru bani la Minister s-au făcut de primărie, bani nu am primit; 
        Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu unanimitate 
devenind: 

Hotărârea nr.40 - privind aprobarea reprezentării  în fața instanțelor judecătorești  a  
Consiliului Local Recea de avocat Claudiu-Remus ȘPAN în procesul cu “Asociația Pentru 
Persoane Vârstnice Sfânta Maria” din localitatea Recea,  judetul Maramureș; 
 

Punctul  5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul 
2021  pentru  masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul Silvic Tăuții 
Măgherăuș; 
 Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 Dl. Consilier Roman arată că s-a mai făcut un proiect de hotărâre, da, dar a fost pentru 
ocolul Firiza și anual se aprobă de consiliul local prin HCL prețul de pornire a licitației la 
fiecare ocol care vinde lemn; 
 Dl. primar dă citire cererii de la ocol care este  pe o partidă , numai ocolul silvic știe unde 
sunt partidele, cu ocolul silvic sunt încheiate contracte de întreținere, exploatare și pază. 
 Nefiind  alte  discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu 13 voturi 
pentru și o abținere a dlui Nemeș, devenind: 

Hotărârea nr.41 – privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul 2021,  pentru  
masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul Silvic Tăuții 
Măgherăuș; 
 

Punctul  6 – Proiect de hotărâre privind însușirea domeniului privat al comunei 
Recea, județul Maramureș; 

 Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 Dl. primar explică motivul inițierii acestui proiect de hotărâre, pentru obținerea avizelor 
de la MAI pentru concesiunea prin licitație publică a terenurilor proprietate privată a comunei; 

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

Hotărârea nr.42 - privind privind însușirea domeniului privat al comunei 
Recea,  județul Maramureș; 

 

 Punctul 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea  solicitării de prelungire a 
Scrisorii de Garantie nr. IG 173300220 /2017 emisă de Fondul de Garantare a Creditului 
Rural – IFN S.A, pentru garantarea avansului solicitat în cadrul proiectului„Modernizare 
Cămin Cultural în localitatea Bozânta Mică, comuna Recea, județul Maramureș” finanțat 
prin PNDR din FEADR, Măsura 7.2 

Dl.consilier Colcer Iuliu preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 Dl. contabil sef explică motivul  inițierii acestui proiect de hotărâre; 

 Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu unanimitate 
devenind: 
 Hotărârea nr.43 - privind aprobarea  solicitării de prelungire a Scrisorii de 
Garantie nr. IG 173300220 /2017 emisă de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN 
S.A, pentru garantarea avansului solicitat în cadrul proiectului„Modernizare Cămin 
Cultural în localitatea Bozânta Mică, comuna Recea, județul Maramureș” finanțat prin 
PNDR din FEADR, Măsura 7.2 
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       Punctul 8 – Diverse 
        

Dl. primar dă citire la adresele  și cererile adresate consiliului local: 
Solicitarea Consiliului Local Recea către Asociația Composesorală Recea pt. modificarea 

lățimii pistei de biciclete, precum și pentru deschiderea unor căi de acces ; 
Comitetul Județean pt.Situații de Urgență Maramureș – plan de măsuri pentru 

diminuarea efectelor negative ale caniculei și secetei jud.Maramureș; 
Tribunalul Maramureș - citatie proces cu Asociația Sf.Maria dosar 1136/100/2021; 
Tribunalul Maramureș  –  Sentință civilă nr.906/2021, proces câstigat cu  Asociația 

Crescătorilor de Animale Săsăreana; 
ISU Maramureș - Centrul Județean de coordonare și conducere Maramureș - 

comunicare acțiune Orasul vaccinează Satul, se va face informare că se vaccinează 4 zile în 
comuna Recea; 

Consiliul Județean Maramureș -  comunicare sume repartizate prin Hot.nr.114/2021; 
Consiliul Județean Maramureș  - directia județeană de cultură Maramureș, adresă privind 

întreținerea și conservarea morminete și monumente eroi; 
CNI – Răspuns la adresă noastră privind canalizarea în localitatea Bozânta Mică; 
Drusal  - adresă privind facturile pe lunile martie și aprilie 2021; 
Adresă ADI Maramureș - situație concluzii proiect POIM; 
Școala Recea – adresă cu sumele necesare pentru rectificare de buget; 
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; 

ADI – Maramureș - adresă privind punerea la dispozitie de acte necesare pentru 
amplasarea investițiilor în proiectul POIM ; 

Asociația NOSTRA DOMUS – depune o propunere de colaborare pentru unele acțiuni în 
zona  Cociune – Lăpușel  –  se va comunica că  rugăm să vină la primărie pentru a discuta 
acțiunile colaborative propuse. 
 Asociația pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria Recea – adresa nr.215/2021  prin care 
solicită participarea la ședință – s-a trimis comunicare ; 

SC CMI BEST SRL Lăpușel   -  solicită scutire de plata accesoriilor  - nu există bază 
legală; 

A.C.S. Fotbal Feminin Baia Mare – solicită o nouă asociere prin care s-a aprobat utilizare 
bază sportivă Lăpușel sau alte baze sportive în funcție de disponibilități – se aprobă, se va vedea 
dacă se poate prelungi asocierea cu un act adițional; 

SC ZVU-NE-ROM COMPANY Lăpușel   -  solicită scutire de plata accesoriilor  - nu 
există bază legală; 

SC BDM GRUP INVEST SRL – Solicită concesionare directă a 870 mp teren – se aprobă  
se va iniția proiect de hotărâre, dar mai întâi trebuie insusit și intabulat pe proprietatea privată a 
comunei Recea; 

Oneț Veronica director școala Recea– solicită sprijin financiar de 1000 lei pentru o 
excursie cu clasa VII în 27-29 iulie 2021 – consiliul local este de acord în principiu; 
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Dl. Achim Vlad Claudiu Președinte Asociația Cultural Filantropică”Femeile 

Mironosițe” Săsar – solicită acordarea unui sprijin financiar pentru organizarea unei tabere de 
vară, excursie la Grădina Botanică Jibou, drumeții în pădurea de la Cavnic, vizită la Cimitirul 
Vesel Săpânța – nu s-a aprobat ajutorul financiar solicitat pe motivul că biserica este în 
construcție și sumele alocate de la primărie să fie pentru biserică. 
   Vălenaș Gabriela Ana și Roman Gabriel Teodor – Săsar – solicită o înțelegere pe cale 
amiabilă  între comuna Recea și cei doi pentru a se renunța la procesul aflat pe rolul instantei de 
judecată cu obiect uzucapiune pentru terenul în suprafață de 1739 mp,  regulamentul de cadastru 
dă posibilitatea unei înțelegeri pe cale amiabilă ; 

 Dl. Ardelean este de părere că obținerea unei sentințe favorabile ar fi o garanție a 
dreptului de proprietate, cadastru sistematic are puncte slabe mai arată dl. Ardelean că o parte 
din teren se suprapune cu terenul statului român, dl. Roman arată că terenul este proprietatea 
comunei Recea; Se supune la vot solicitarea dlui Roman și se votează cu 10 voturi pentru și 2 
abțineri,  dl. Roman nu votează; 

Onișa Vlad  Andrei – Recea – solicită  amplasare limitatoare de viteză în zona Farcău , 
trebuie analizată situația pe comună și se vor monta; 

Pop Mădălina administrator SC GOLDEN RULE SRL -  solicită scutire de plata 
accesoriilor  - nu există bază legală; 

Brânză Bogdan-Sergiu Baia Mare – solicită contract de concesiune pentru terenul de pe 
strada Crinului nr.17 unde este construit bloc și este proprietar pe un apartament – să se adreseze 
dnei Achim , s-a transmis telefonic și s-a discutat cu dl. Angheluță; 

Bela Maris – Baia Mare -  solicită închiriere teren de sport din Săsar în data de 3 iulie 
orele 16-18, s-a aprobat; 

Băban Stefan-Eugen – Săsar , solicită majorarea sumei de la 1250 lei la 2000 lei pe lună 
pentru întreținerea terenurilor de sport  se arobă cu 12 voturi pentru și 1 abținere; 

Săsăran Călin – Sorin  Recea – solicită decolmatarea șanțului destinat apelor pluviale  de 
pe strada  Stadionului Recea fiind înfundate ambele deversări – se va analiza la fața locului și se 
va decolmata șanțul; 

Colcer Iuliu – Ioan – consilier local, solicită: 
- prin cererea nr.6202/2021 - comunicarea suprafeței de teren pe care o are în proprietatea 

privată Comuna Recea în zona 2 Veverițe –  
- prin cererea nr.6203/2021 – solicitare analizare posibilitatea accesării pe măsura 16.4 

înființare lanțuri scurte de alimentare , inclusiv piețe agroalimentare  și volante; 
- prin cererea 6205/2021 – solicitare analizare amplasare busturi comemorative ale 

personalităților născute în comuna noastră în parcul din fața primăriei; 
 
Discuții: 
Dl. Colcer Iuliu – întreabă în legătură cu lucrările pentru alimentare cu apă; 
Dl. primar răspunde că se fac pe străzile: Str.Stejarului Mocira – 34000 lei, str. Ghioceilor 

Mocira – sunt 2 oferte, Str. Crinului și Macului Mocira, Toamnei Lăpușel  sunt la Vital pt. 
proiectare iar în legătură cu asfaltările prezintă situația pe fiecare localitate; 

Dl.  Ardelean Alexandru întreabă dacă sunt probleme cu pășunea de la Săsar, dl. primar 
explică situația că trebuie separată pășunea de drum, drumul trebuie să fie lăsat ca drum și să se 
refacă documentația; 

Dl. Petruș Vasile ridică problema pubelelor , în Mocira str.Crinilor nr.8 cineva a îngrădit 
domeniul public, spune că gardul este ilegal, să se pună în practică hotărârea consiliului local și 
solicită o copie după contractele cu Vodafone, Orange și Telekom; 

Dl.Călin Dobra  arată că s-a făcut recepția la canalizare în Lăpușel întrebare- când pornește? 
Dl. primar răspunde că echipele de la Amisa sunt pe teren, mai sunt de făcut 2 extinderi; 
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Dl. consilier mai arată că  circulă multe camioane precis fără autorizatie  pe drumul de la 

Bozânta Mică; 
 Dl. Roman Gabriel întreabă când încep lucrările la drumul de la Săsar cu Consultus, dl. 

primar  prezită rezultatul discuțiilor din data de 28.06.2021 din teren; 
Dl.Potcoavă Nicolae arată că trebuie făcute lucrările de decolmatare a șanțurilor ; 
Dl. Nemeș Marian arată că trebuie rezolvat cu cei de la Remin demontarea țevii; 
Dl. Săsăran Virgil arată să se verifice pe str.1 Decembrie nr.9 persoana care aduce mașini pe 

platformă și să se ia măsuri; 
Dl. Mircea Mureșan arată că trebuie trasate două treceri de pietoni la Bozânta Mică; 
Dl. Lupuț Dragomir arată că pe str.Aeroportului în zona Maruani  s-a decolmatat dar există 

un pod de trecere care trebuie decolmatat, în legătură cu drumul de pe Carpini indiferent dacă 
vom face sau nu vom face drumul tot se va circula și o ultimă problemă să se solicite către 
Consiliul Județean pentru a se face două benzi de circulație pe sens; 

Dl. Câmpan Mircea arată că trebuie deschise 2 drumuri care sunt în plan de 2 ani; 
 

 Prezentul proces-verbal a fost încheiat  azi  30 iunie  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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