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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RECEA 

 
PROCES – VERBAL 

 
încheiat azi, 9 februarie  2022, 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.14 din 3 februarie 2022  şi  Convocatorul nr.946 din 3 februarie 2022  de la 
ora 9.oo la sediul Primăriei comunei Recea; 
 La lucrările şedinţei, ca urmare a apelului nominal făcut de doamna secretar Petruş 
Maria, 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. Rus Alexandru-Vasile               13. Pop Lucian 
7. Lupuţ Dragomir                   14. Potcoavă Nicolae 
               15. Săsăran Virgil-Mihai    

 
 Procesul verbal de la ședința din luna ianuarie 2022 a fost aprobat în unanimitate. 
 Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează: 

1.       Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 
2. Proiect de hotărâre privind plafonarea salariilor pentru funcțiile publice și pentru 

personalul contractual  din aparatul de specialitate al Primarului comunei Recea și a instituțiilor 
publice si a serviciilor din subordine la nivelul lunii decembrie 2021; 

3. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii nr.93 din 
17.12.2021 , privind aprobarea documentațiilor cadastrale pentru imobilele în suprafață de 
169200 mp, 122492 mp și 39198 mp situate în intravilanul/extravilanul localității Săsar, 
com.Recea, jud. Maramureș. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Recea, judeţul 
Maramureş,  pe anul 2022. 

5.  Diverse. 
             Completat cu : 
  6 . Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei 
RECEA  pentru perioada 2021-2027” 
 
 Punctul 1: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

     Dna. secretar prezintă proiectul de hotărâre prin care pe următoarele 3 luni este numit președinte 
de ședință dl. Mădăras Ioan-Dan; 

Nefiind  discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează în unanimitate devenind : 
 Hotărârea nr. 12 - privind alegerea președintelui de ședință. 

 

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind plafonarea salariilor pentru funcțiile publice și 
pentru personalul contractual  din aparatul de specialitate al Primarului comunei Recea și a 
instituțiilor publice si a serviciilor din subordine la nivelul lunii decembrie 2021; 

  Dl.consilier Mădăras Ioan Dan, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
  Dna. secretar prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre și explică motivul pentru 

care dl. primar a inițiat acest  proiect. 
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     Nefiind  discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează în unanimitate devenind : 

 Hotărârea nr. 13 -  privind plafonarea salariilor pentru funcțiile publice și pentru 
personalul contractual  din aparatul de specialitate al Primarului comunei Recea și a instituțiilor 
publice si a serviciilor din subordine la nivelul lunii decembrie 2021; 

 

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii nr.93 din 
17.12.2021 , privind aprobarea documentațiilor cadastrale pentru imobilele în suprafață de 
169200 mp, 122492 mp și 39198 mp situate în intravilanul/extravilanul localității Săsar, 
com.Recea, jud. Maramureș. 

  Dl.consilier Mădăras Ioan Dan, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
  Dna.secretar prezintă motivul inițierii proiectului de hotărâre și explică motivul pentru care dl. 

primar a inițiat acest proiect din motive juridice nu tehnice, trebuia completată hotărârea cu prevederile 
Legii nr.7 privind publicitatea imobiliară și cu HCL privind insusirea domeniului privat al comunei, fiid 
obiecții de la OCPI la hotărâre; 

    Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează în unanimitate devenind : 
Hotărârea nr.14 – privind completarea și modificarea Hotărârii nr.93 din 17.12.2021 , 

privind aprobarea documentațiilor cadastrale pentru imobilele în suprafață de 169200 mp, 
122492 mp și 39198 mp situate în intravilanul/extravilanul localității Săsar, com.Recea, jud. 
Maramureș. 

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Recea, 
judeţul Maramureş,  pe anul 2022. 
            Dl.consilier Mădăras Ioan Dan, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 
 Se dă cuvântul dlui contabil sef să prezinte raportul cu bugetul local al comunei Recea pe anul 
2022; 
 Dl.Ardelean Alexandru propune să se voteze pe capitole bugetul cu modificările sau completările 
pe care le au de făcut consilierii, mai menționează că fiind corator la biserică nu va vota banii alocați 
pentru biserici. 
 Dl. Colcer Iuliu  arată că la proiectul de buget propus de dl. primar comisia de buget finanțe are 
amendamente și le va prezentala fiecare capitol cu ce nu sunt de acord; 
 Dl. contabil prezintă proiectul de buget, la venituri nu sunt nici o modificare urmează cheltuielile 
care se vor lua și discuta pe capitole: 

Cap. 51 – cheltuieli  de personal, dl. Colcer Iuliu întreabă pe ce perioadă sunt estimate salariile, 
pe 9 luni arată dl. contabil; 

Comisia 1 nu este de acord cu: -  autoutilitara fiind achiziționat Dusterul , propun să se treacă suma 
la tocatorul de vegetație – dl. primar este de acord cu amendamentul, să se modifice;  

- nu sunt de acord cu suma prevăzută pentru plecările în străinătate să fie 10000 lei în loc de 15000 
lei, dl. Ardelean Alexandru întreabă ce înseamnă deplasări în străinătate, dl. primar explică că aceste 
deplasări sunt prevăzute pentru o  vizită a unei delagații primar, consilieri locali sau angajați în 
Republica Moldova în localitățile cu care suntem înfrățiți, sau în alte țări pentru schimburi de 
experiență; 

-se supune la vot această modificare mai întâi se votează propunerea dlui primar de 15000 și se 
votează cu 8 voturi pentru a consilierilor PSD – 5 voturi, ProRO-1, PMP-1 și PNL -1; 

 Dl.Colcer Iuliu întreabă dacă suma alocată pentru avocat Șpan va acoperi tot anul, după calculele 
făcute ar trebui să ajungă arată dl.contabil; 

Cap.54 – comisia 1 nu este de acord cu ajutorul pentru Republica Moldova să se ia suma și să se 
redistribuie ; 

Dl. Potcoavă Nicolae este de părere să se dea la Republica Moldova ajutor în loc de 30000 să se dea 
20000 lei și 10000 să rămână pentru redistribuire – este de acord  dl. primar cu propunerea dlui 
Potcoavă să se dea 20000 de lei, se supune la vot varianta cu 20000 lei pentru Republica Moldova – se 
votează cu 8 voturi pentru a consilierilor PSD – 5 voturi, ProRO-1, PMP-1 și PNL -1; 

Cap. 67 - la Cap. Tineret dl. Colcer Iuliu propune să se scrie că sunt  proiecte pentru tineri  și la 
festivaluri să se menționeze cele 4 festivaluri. Dl. primar arată că din cele 4 festivaluri dacă se va 
deschide lumea și se vor putea face , să sperăm că vom face parteneriat pentru măcar 2 cu Consiliul 
Judetean - Direcția județeană de Cultură;  
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Dl. Nemeș Marian întreabă de banii alocați pentru instructor, dl. contabil arată că ce activități se vor 

face noi vom hotărâ iar  cine va face se va face achiziție dar trebuie să fie cuprinși banii în buget pentru 
a putea incepe și mai propune dl.Nemeș să se cuprindă bani pentru tractorașul cu care se cosesc 
terenurile de la Săsar că este defect și să nu se tot aducă de cel de la Recea la Săsar și suma pentru 
instructor să nu mai mare de 10000 lei. 

Dl. Colcer Iuliu arată că la sport pentru finanțări nerambursabile să se scrie că este pentru Unirea 
Săsar și Academica Recea ;  

 La Culte la varianta dlui primar comisia 1 arată dl. Colcer Iuliu au următoarele amendamente: 
- la parohia Duminica Mironosițelor să se dea 30000 lei în loc de 80000 lei, la Recea și Săsar I câte 

30000 lei, biserica Penticostală din Săsar 10000lei, la coruri câte 5000 lei, la pensionari 5000 lei; 
Dl.Potcoavă Nicolae la propunerea dlui primar propune să se modifice pentru parohia Duminica 

Mironosițelor suma de la 80000 lei la 60000 lei și la bisericile la care li s-au dat 10000 lei să li se de-a 
20000 lei, pentru că trebuie avut în vedere că toate taxele s-au majorat și din banii care li se adună să 
poată plăti taxele și din ce se dă de la primărie să mai facă lucrările care trebuie pentru fiecare biserică 
sau casă parohială, la cultul penticostal din Săsar să fie suma de 10000 lei iar din Recea 5000 lei, sumele 
pentru coruri să rămână la 10000 lei pentru că tot pentru biserică va rămâne dacă nu se va putea merge și 
la pensionari la fel 10000 lei pentru că dacă vor putea merge în perelinaje să se ducă că nu au fost de 2 
ani de zile numai în emoții cu boală și pandemia asta s-a trăit; 

Dl. primar este de acord cu modificarea la buget propusă de dl. Potcoavă Nicolae și se votează cu 8 
voturi pentru a consilierilor PSD – 5 voturi, ProRO-1, PMP-1 și PNL -1 și 6 împotrivă a consilierilor 
PNL – 4 consilieri și USR+Plus – 2 consilieri, dl. Ardelean Alexandru nu a votat; 

Cap.70  - comisia nr. 1 nu a avizat toată suma se propune suma de 30000 lei pentru că deși s-a 
încasat suma care a fost folosită pentru populat pește anul trecut au fost și angajații primăriei care au stat 
permanent, dl. primar arată că nu a stat permanent angajatul primăriei că  dacă putea sta era mai mult 
încasat; 

Dl. Potcoavă Nicolae propune să se reducă suma de la populat pește de la 60000 lei la 50000 lei, 
dl. primar e de acord cu această propunere;  
 Dl. consilier Petruș Vasile întreabă dacă se aduc pești reproducători pentru că în câtiva ani ar 
trebui să se înmulțească singuri să nu mai fie nevoie de populat balta, dl. primar arată că s-au adus când 
s-a luat pește din Bistrița dar când s-au adus din Ungaria nu au fost că sunt sterilizați; 
Se supune la vot varianta cu 50000 lei pentru popuat pește și se votează cu 8 voturi pentru a consilierilor 
PSD – 5 voturi, ProRO-1, PMP-1 și PNL -1;  
 Dl. Potcoavă Nicolae propune să se ia 5000 lei de la Studii de Fezabilitate și cu cei 10000 lei 
economie să se ia un defribilator ; 
 Dl. Ardelean Alexandru întreabă dacă există o solicitare din partea medicilor pentru acest aparat; 
Dl. primar informează consiliul local că a stat de vorbă cu medicii de familie, nu este nevoie la fiecare 
medic dar unul pe comună nu ar fi rău și să fie la Poliția Locală pentru că nu este o sumă f. mare costă în 
jur de 11000 lei și ceva|; 
 Dl. Petruș Vasile întreabă în cât timp este util acel defribilator, dl. primar arată cădin cele 
discutate cu medicii de familie trebuie intervenit  în primele 4 – 5 minute;  
 Se supune la vot achiziționarea acestui defribilator se votează cu 8 voturi pentru a consilierilor 
PSD – 5 voturi, ProRO-1, PMP-1 și PNL -1; 
 Privind protecția mediului dl. Potcoavă Nicolae propune să se facă niște pliante cu programul 
colectării deșeurilor menajere tip calendar pentru fiecare casă că nu știe toată lumea programul și să se 
facă autocolante pentru tomberoane ; 
 Dl. Colcer Iuliu arată că dl. Dobocan a promis că se vor face și ne vor pune la dispoziție  pliante 
și articole de publicitate privind colectarea selectivă a deșeurilor ; 
 Dl. primar arată că este în discuție accesarea unui proiect pe mediu prin care să se pună la fiecare 
tomberon cititoare care ce greutate are, dar se va vedea pe viitor ce se va face; 
 După cele discutate , există 2 propuneri a dlui primar și a comisiei nr.1 cu amendamentele aduse 
dar care nu au fost votate de consiliul local în totalitate astfel că se supune la vot varianta finală a 
proiectului de buget propus de  dl primar cu toate propunerile de modificare  accepate și votate  și se 
votează cu 8 voturi pentru - a consilierilor PSD – 5 (Cîmpian Mircea, Lupuț Dragomir, Mureșan Mircea,  
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Gherasim Florin, Săsăran Virgil) – PMP - Potcoavă Nicolae, ProRO – Nemeș Marian , PNL -  Dobra 
Călin  și 7 împotrivă a consilierilor PNL -5  Roman Gabriel , Ardelean Alexandru, Mădăras Dan,Petruș 
Vasile , Rus Vasile , USR- Colcer Iuliu și USR Plus – Pop Lucian   devenind : 

Hotărârea nr.15 - privind aprobarea bugetului local al comunei Recea, judeţul 
Maramureş,  pe anul 2022. 
       Punctul 6: Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a 
comunei RECEA  pentru perioada 2021-2027” 
            Dl.consilier Mădăras Ioan Dan, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotârăre; 

 Dl. primar arată că strategia a fost pusă spre consultare pe site primăriei și dacă se mai dorește a 
fi completată și cu alte obiective propuse de dnii consilieri se poate face; 

 Dl. Colcer Iuliu arată că de când a fost pusă pe site nu a mai făcut nimeni nici o completare, 
ramâne așa cum a fost propusă; 

 Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează în unanimitate devenind : 
 Hotărârea nr.16 - privind  aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei 
RECEA  pentru perioada 2021-2027” 
 

    Punctul  5 - Diverse 
 Fiind prezenți dnii de la societatea Telechioar, dnii Lupuțiu și Fridel care se ocupă cu întocmirea 

dosarelor pentru proiectul de instalare panouri fotovoltaice pe fondul de mediu pentru consumatori 
casnici  și pentru persoane juridice,  prezintă oferta de instalare a acestor panouri care se deschide pe 
sesiuni. Oferta privind conține – ghidul care va fi publicată pe site-ul primăriei; 

Dl. Ardelean Alexandru prezintă cererea Preotului Gaborean Alexandru de la Săsar I prin care 
solicită sprijin pentru tânăra Chiorean Stefania care practică tenisul de câmp având câștigate multe 
premii, sprijinul constă în aprobarea de a-și desfășura antrenamentele gratuit în Sala de Sport din Recea 
înn fiecare zi de luni până vineri  intre orele 9.00-11.00 – se aprobă în unanimitate, dl. primar arată că 
este cunoscută tânăra de noi ca și instituție și a făcut antrenament ori de câte ori a solicitat în mod 
gratuit. 

 Dl. primar dă citire celorlalte adrese și solicitări către consiliul local: 
 
SC Urbis SA  -  adresă privind situația financiară pe anul 2021 cu deconturile stabilite de ei și cu 

debitul rezultat – se va vedea există și proces cu ei arată dl. primar; 
Ocolul Silvic Tăuții Măgherăuș  - prezintă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, este pe 

plus pentru comună;  
Asociația Comunelor din România – adresă privind aprobarea regulamentului competiției 

”Comuniada”; 
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți – 

comunicare la solicitarea noastră cu privire la situația licenței de funcționare a serviciilor sociale pentru 
persoanele adulte cu handicapat din com.Recea, jud.Maramureș la furnizorul de servicii sociale 
”Asociația pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria” respectiv licențele pentru Centrul de zi Sfantul 
Nicolae și Centrul de Servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Sfântul Nicolae că nu dețin  
și nici nu au detinut licențele de funcționare pentru aceste servicii. 

AGIDM Maramureș - adresă privind cuprinderea în bugetul anului 2022 a sumei pentru plata 
cotizatiei care este de 1 leu/persoană/an;  

Eon – preaviz neplată gaz la Centru de zi  
 Săsăran Mădălina-Ioana - administrator  SC Kinetofiz GM I SRL, cu punct de lucru în 

localitatea Săsar str.Eroilor nr.107 – solicită recalcularea facturii la utilități pentru că,  cabinetul a 
funcționat numai din luna noiembrie 2021 – s-a aprobat; 

Cetățeni din Recea  - comunicare privind  faptul că nu sunt de acord ca să se facă sens unic pe 
strada de la Primărie din panta de lângă fam. Dragoniciu  până pe Ulița Mare ;  

Cosma Paul Gheorghe – Săsar – solicită aprobare concesionare teren  3000 mp nr. cad 59074  
Săsar pentru desfășurare activitate producere material săditor pentru reîmpăduriri – numai prin licitație 
publică se va putea concesiona; 

Rodilă Dinu  - Recea – informează Consiliul Local că nu este de acord să se facă sens unic pe o 
portiune din str.Primăriei, pentru că nu deranjează traficul și au de circulat pe ambele sensuri. 
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Sabou Constantin – solicită aprobare confecționare aparate pentru concursul de pompieri voluntari 

–  se vor confecționa ce sunt necesare; 
Pop Samuil  - Recea – informează Consiliul Local că nu este de acord să se facă sens unic pe o 

portiune din str.Primăriei, pentru că nu deranjează traficul și au de circulat pe ambele sensuri, să rămână 
așa cum este; 

Filip Tudor Recea – solicită scutire de penalități pentru impozitul rămas după bunici care au 
decedat , va plăti tot impozitul restant – se aprobă cu condiția să se achite tot debitul; 
        Discuții: 
        Dl. Ardelean Alexandru – arată că să facă dovada persoanele care au fost luna trecută bolnave și 
au participat online la sedință și au votat online – cu acte medicale, o să aducă spune dl.Virgil și Dobra; 
 Dl.Petruș Vasile arată că să se verifice camioanele peste 7 ,5 tone care intră în sate dacă au 
parcare a lor, să se acționeze pentru a fi identificate și să nu-i lase să intre dacă nu acte pe parcări; 
 Dl. Colcer Iuliu este de părere în legătură cu circulația pe Ulita Mare să fie consultați cetățenii și 
din cealaltă parte a străzii Ulița Mare spre ieșire , spre stânga  nu numai spre dreapta ; 
 Dl.Pop Lucian arată că trebuie reglate luminile pe stâlpi, pe strada Gării nr.67 și 69 solicită un 
bec și mai întreabă dacă cei care nu sunt racordați  la apă plătesc canalizarea, se va intreba la Vital arată 
dl. primar. 

 Dl. Marian Nemeș arată că trebuie pusă oglinda pe str. Orhideei în Săsar. 
 Prezentul proces-verbal a fost încheiat  azi  9 februarie  2022, la sediul Primăriei comunei 
Recea, cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş. 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR GENERAL 
 Dan-Ioan MĂDĂRAS                                Maria PETRUȘ 
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