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„Mi-am dorit să 
fiu primar să pot 
moderniza comuna, 
am avut întotdeauna o 
viziune pozitivă des pre 
comunitatea din Recea. 
Încet, planurile mele s-au 
materializat, nu e un lucru 
ușor, cine crede că e ușor 
să fii primar, se înșală. 
În calitate de primar ai 
și multe satisfacții, ai și 
multe dezamăgiri când nu 
poți duce la bun sfârșit 
ceea ce ți-ai propus. Din 
fericire, acest lucru nu se 
întâmplă și la Recea, în 
fiecare mandat am reușit 
să punem în practică 
ceea ce ne-am propus și 
acum suntem pe cale să 
realizăm și ceea ce le-
am promis cetățenilor în 
2012”.

Octavian Pavel
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Reporter: De cât timp lucrați în 
administrație?

Octavian Pavel: Mă aflu la cel de-al 
treilea mandat de primar. Lucrez în 
Primăria Recea din 1999, când am 
obţinut, în urma alegerilor, funcţia de 
viceprimar. Şi până în 2004 am fost 
tot viceprimar, pierzând mandatul de 
primar la o diferenţă de 26 de voturi. 
Iar din 2004 sunt primar. 

Reporter: Care a fost cel mai greu 
mandat?

Octavian Pavel: Cel mai greu mandat 
a fost cel de viceprimar, din perioada 
2000 – 2004, pentru că nu am putut 
colabora cum ar fi trebuit cu primarul 
din acea perioadă. 

Reporter: Ce v-a motivat să intraţi 
în administraţie?

Octavian Pavel: Încă de dinainte de 
Revoluţie mi-am dorit să fiu primar 

pentru că locuiam în Mocira şi în 
fiecare an făceam naveta pe un drum 
neasfaltat, plin de praf şi plin de 
gropi. Și mi-am dorit să fiu primar 
să pot moderniza comuna, am avut 
întotdeauna o viziune pozitivă des-
pre comunitatea din Recea. Încet, 
planurile mele s-au materializat, nu 
e un lucru ușor, cine crede că e ușor 
să fii primar, se înșală. În calitate de 
primar ai și multe satisfacții, ai și multe 
dezamăgiri când nu poți duce la bun 
sfârșit ceea ce ți-ai propus. Din fericire, 
acest lucru nu se întâmplă și la Recea, 
în fiecare mandat am reușit să punem 
în practică ceea ce ne-am propus și 
acum suntem pe cale să realizăm și 
ceea ce le-am promis cetățenilor în 
2012. 

Reporter: Este un avantaj sau un 
dezavantaj apropierea de oraș? 

Octavian Pavel: Nu poate fi un deza-
vantaj, atâta timp cât suntem hotărâți 

să ne menținem statutul de zonă rurală, 
cu condiții de oraș. Țin neapărat să 
rămânem în mediul rural, ca să nu fim 
nevoiți să plătim taxe și impozite la 
un nivel de oraș, deși pentru cei care 
lucrează în administrație ar fi benefic, 
deoarece ar avea salariile mai mari, dar 
ar fi prea mare povara pentru cetățenii 
comunei, plus că în exercițiul financiar 
2014-2020 al UE, zona rurală va fi 
avantajată. Sunt niște criterii pe care 
și România și le-a asumat, de exemplu 
până în 2018 toate localitățile trebuie 
să aibă rețea de apă și de canalizare. 

Reporter: Cum ați reușit să vă 
sudați echipa de la nivelul primăriei 
Recea?

Octavian Pavel: Din experiența 
tris  tă 2000-2004 am avut numai de 
învățat. Mi-am zis că eu nu trebuie 
să fac greșelile pe care le-au făcut 
alții cu mine și am reușit să sudăm o 
echipă, avem o continuitate a echipei 
primar - viceprimar din 2004, avem 
un colectiv al primăriei, unit, personal 
bine pregătit, care, anual, prin rotație, 
participă la cursuri de pregătire pro-
fesională. 
Consiliul Local este de ase menea 
destoinic, considerăm că tre buie să fie 
și o opoziție, deoarece opoziția este 
câinele de pază al demo crației, dar 
poate câteodată ar trebui mai multă 
conlucrare și în Consiliul Local. 

Reporter: V-ați făcut o socoteală, 
câți bani ați atras în comună?

Octavian Pavel: De-a lungul man-
datelor mele am derulat o su me de nie de 
proiecte, din fonduri guver namentale, 
europene, din bugetul local. Fonduri 
europene, vă pot spune exact cât am 
atras: am atras 2 milioane de euro pe 

un proiect integrat cu 5 componente: 
drumul Lăpușel - Bozânta Mică, 7,4 
km drum betonat, 4260 de metri 
de rețea de canalizare în Săsar, un 
centru de zi pentru bătrâni în Recea, 
plus renovarea căminului cultural 
din localitatea Săsar și achiziționarea 
de instrumente muzicale și  costume 
populare pentru formația de dansuri. 
A fost cel mai mare proiect pe care l-am 
accesat și l-am, implementat cu succes, 
chiar este nominalizat ca un proiect de 
succes al fondurilor europene pe care 
l-am dus la bun sfârșit. A fost finalizat 
în 12.12.2012 la ora 12. Atunci am 
făcut recepția finală. Alt proiect de 
anvergură a fost alimentarea cu apă a 
localităților Lăpușel și Bozânta Mică, 
cu extindere pe Mocira și Recea, pro-
iect pe care l-am dus la bun sfârșit. Am 
avut proiectul prin care am renovat 
toate unitățile de învățământ, școlile 
și grădinițele. Am alocat de-a lungul 
anilor sume importante la toate paro-
hiile, la toate confesiunile, n-am ținut 
cont de religie, am încercat să sprijinim 
toate cultele. 

Reporter: Practic, și în acest 
mandat v-ați îndeplinit toate 
promisiunile? 

Octavian Pavel: Avem încă 30% din 
planuri de îndeplinit pentru ca această 
comună să fie cum ne dorim. Aș 
vrea să duc în „comunism” comuna, 
cu ghilimele de rigoare, să le asigur 
cetățenilor, la poartă, laptele, pâinea și 
tot ce au nevoie. Acolo aș vrea să duc 
dezvoltarea comunei, să putem asigura 
tuturor cetățenilor condițiile minime 
pentru o viață decentă. Asta îmi doresc 
ca și obiectiv final, e greu, dar se poate 
realiza, sunt locuri din Europa unde se 
întâmplă lucrurile astea. 

Un primar de nota
Octavian Pavel, primarul comunei Recea

Octavian Pavel, primarul 
comunei Recea, este unul 

dintre cei mai longevivi, 
profesioniști și ambițioși 
primari din țară. A reușit, 

de fiecare dată, să-și 
îndeplinească promisiunile 

făcute cetățenilor și să aducă 
comuna pe care o conduce 

de 11 ani la standarde 
occidentale. Recea a devenit 

un exemplu de dezvoltare, 
dar și de solidaritate și 

comuniune. 
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Reporter: Când ați început să lucrați 
în administrație?

Mădăras Valer: Sunt în administraţia 
publică din anul 2004, înainte am 
lucrat în agricultură, am fost angajat 
la SEMTEST, o unitate etalon a agri-
culturii românești. Din 2004 fac echipă 
în conducerea executivă, în administrația 
comunei Recea, cu domnul primar. 

Reporter: De ce ați hotărât să intrați 
în administrație? 

Mădăras Valer: În zootehnie lucrările 
au intrat în regres, și m-au susținut și 
oamenii. Am fost provocat și înainte de 
2004 să intru în administrație, dar am 
zis că-mi văd de specialitatea mea. 

Reporter: Cum a fost această 
schimbare a domeniului de 
activitate?

Mădăras Valer: Să știți că e foarte greu 
saltul de la societate pe acțiuni, cum a 
fost Semtest, e foarte mare diferența, 
tre buie o perioadă de acomodare, de 
2-3-4 ani poate până când prinzi toa-
te subtilitățile. E grea administrația 
publică. Sunt foarte multe cerințe și noi 
trebuie să ne străduim să împăcăm pe 
toată lumea. 

Reporter: Care sunt cele mai mari 
realizări din acești 11 ani de activi tate?  

Mădăras Valer: Sunt foarte multe lu-
cruri bune pe care le-am făcut, cu fiecare 
investiție, cu fiecare lucrare finalizată ne 
putem mândri. În 11 ani, fața comunei 
s-a schimbat radical, atunci aveam doar 
câteva drumuri asfaltate, acum toate 
drumurile sunt asfaltate, mai puțin 
în cartierele noi, unde nu putem face 
investiții pentru că se mai lucrează la 
utilități. Am pus accent foarte mult 
și pe actul de învățământ. Din păcate, 
investițiile pe care le-am făcut noi nu au 
avut ecou și pentru părinții care preferă 
să-și ducă copiii în oraș, să-i supună 

la stres inutil, se trezesc mai devreme, 
se urcă pe mijloacele de transport în 
comun, sunt supuși la tentații și pericole. 
E dreptul fiecăruia să-și aleagă instituția 
de învățământ pentru copii, dar e păcat, 
pentru că sunt condiții mai bune aici 
decât în oraș, copiii nu sunt într-un 
număr așa de mare și le-ar putea oferi  
profesorilor posibilitatea să se ocupe 
mai mult de fiecare. 

Reporter: Care sunt atribuțiile dvs. 
administrative, cum vă împărţiţi 
sarcinile cu domnul primar? 

Mădăras Valer: Lucrăm pe toate în 
ech ipă. Prin natura funcției, se face 
fișa postului, în temeiul legii 215, iar 
primarul delegă unele atribuții vice-
primarului, dar facem ceea ce trebuie, 
nu ne putem limita strict la atribuțiile 
delegate. Deciziile majore le luăm 
împreună. 

Reporter: Care e secretul echipei unite 
din primăria Recea?

Mădăras Valer: E ca și în căsătorie, 
trebuie să fii diplomat, să accepți și păr-
țile bune și rele, dacă nu, se ajunge la 

situații care blochează. Un exemplu ar 
fi perioada de dinainte de 2004, când 
primarul și viceprimarul nu s-au înțeles 
și acest lucru s-a reflectat și în rezultatele 
de la nivelul primăriei, care nu au fost 
foarte bune. Practic, echipa de la nivelul 
primăriei Recea este de 10 ani cam 
aceeași. N-a mai plecat nimeni, am mai 
primit însă tineret. Colectivul e foarte 
sudat, ne înțelegem bine. Angajații 
sunt conștiincioși, își fac datoria. Am 
putea „semna ca primarul”, vorba aceea, 
pentru că actele care ne sunt puse în față 
sunt bine făcute. Avem, de asemenea, o 
colaborare bună și cu Consiliul Local. 

Reporter: Ce vă doriți pe viitor pentru 
comuna Recea?

Mădăras Valer: În mare, foarte multe 
lucruri sunt făcute, vrem să lucrăm la 
probleme de finețe, cum ar veni. Ar 
mai fi de făcut, de exemplu, drumuri 
în câmp, deși 80% sunt făcute. Un alt 
proiect ar fi să găsim o destinație socială 
pentru unitățile de învățământ care au 
rămas fără copii și să atragem investitori 
pentru clinici, spitale etc., să le dăm o 
utilitate în folosul oamenilor. 

Reporter: De când lucrați în 
administrație? 

Burzo Vlad: Am intrat în administrație 
în mai 2003.

Reporter: Care a fost cea mai 
grea perioadă din acești 12 ani de 
activitate ca și contabil șef? 

Burzo Vlad: Cred că cea mai grea 
perioadă a fost acomodarea, anul 2003 
și 2004, apoi, fiind și aceeași echipă de 
12 ani, treaba merge foarte bine.

Reporter: Care este cea mai 
importantă realizare făcută în folosul 
comunității la care ați contribuit? 

Burzo Vlad: Proiectul integrat de 2 
milioane de Euro, a fost o muncă de 
2 ani, dar e o realizare cum nu cred că 
mai există în Maramureș. 

Reporter: Cât de greu e să fiți la 
curent cu noutățile legislative?

Burzo Vlad: E destul de greu, cred că 
asta e și principala problemă cu care 
mă confrunt. 

Reporter: Cât de greu e să întocmiți 
bugetul local și să țineți, practic, 
cuțitul și furculiţa bugetului unei 
comune? 

Burzo Vlad: Să faci bugetul comunei 
nu e greu, deja am făcut 12 bugete, 
m-am obișnuit. În general în structura 
bugetară nu sunt mari modificări.

Reporter: Care este efectivul de 
angajați din compartimentul pe care 
îl conduceți?  

Burzo Vlad: Avem patru angajate, 
patru doamne, două aici, două la im-
p ozite și taxe. Personalul este subdi-
mensionat, dar ne descurcăm. 

Reporter: Ce vă doriți pentru viitor? 

Burzo Vlad: Evident, îmi doresc mai 
mulți bani la buget. 
Proiectele prioritare sunt realizate în 
procent de 70%. Mai avem însă de 
lucru. Din păcate, ne-a afectat  și cri-
za destul de mult. De exemplu, avem 
de încasat de la un agent eco nomic 9 

miliarde de lei vechi, dar e în procedură 
de reorganizare. Încercăm să suplinim 
aceste lipsuri cu fonduri europene, dar 
și acolo trebuie cofinanțări, trebuie să 
suporți lucrarea și apoi îți recuperezi 
banii. 
Partea de infrastructură este rezolvată 
în mare, mai avem de lucrat la „im-
presia artistică” cum se spune. 
De exemplu, ar trebui să mai facem 
parcuri. Dar atâta timp cât sunt șantiere 
în lucru, nu poți să te apuci de altceva. 
Lucrăm și pe partea de socializare, 
un pas foarte mare a fost constituirea 
Asociațiilor de pensionari, care au 
creat o punte între oameni. 

În 11 ani, 
fața comunei 
s-a schimbat 

radical
Mădăras Valer, viceprimarul 

comunei Recea 

Se spune că un vis pe care îl ai singur rămâne doar un vis, un vis pe care îl 
ai alături de ceilalți devine realitate. De aceea, munca în echipă este unul 
dintre secretele reușitei și succesului. Iar la Recea, echipa primăriei și echipa 
primar - viceprimar sunt extrem de sudate. 

Se spune că: „Fără disciplină, nu 
putem rezolva nimic. Cu puțină 

disciplină, putem rezolva doar unele 
probleme punctuale. Cu o disciplină 

completă, le putem rezolva pe 
toate.” De aceea, cu siguranță, 

unul dintre secretele succesului în 
administrația locală din Recea este 

profesionalismul și rigurozitatea 
contabilului șef Vlad Burzo. 

Burzo Vlad, Contabilul șef al Primăriei Recea 
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O comună care își păstrează 
tradițiile, identitatea și 
cultura, dar care ofe ră 
condiții de viață, dem-

ne de orice oraș european.  Pe scurt, 
cam acesta pare a fi dezideratul admi-
nistrației locale din comuna Recea, 
care, urmând exemple de dez voltare din 
comunități europene, a reușit să trans-
forme Recea într-o comună autentic 
românească și maramureșeană, dar cu 
condiții la standarde occidentale. 
În cei 11 ani de când conduce comuna 
Recea, Octavian Pavel, împreună cu 
echipa primăriei și cu viceprimarul co-
munei au căutat să ducă la înde pli nire 
promisiunile electorale și să transpună 
în practică proiecte și planuri curajoa-
se. Evident, prin multă muncă și deter-
minare, planurile au devenit realitate. 

De-a lungul anilor, cuantumul fon-
durilor guvernamentale și europene 
atrase în comună ajunge cu siguranță 
la câteva milioane de Euro. Numai 
proiectul integrat finalizat în 2012 
atinge 2 milioane de Euro. 

Primarul Octavian Pavel spune că: 
„Fonduri europene vă pot spune exact 
cât am atras: am atras 2 milioane 
de euro pe un proiect integrat cu 
5 componente: drumul Lăpușel 
-Bozânta Mică, 7,4 km drum betonat, 
4260 m rețea de canalizare în Săsar, 
centru de zi pentru bătrâni în Recea, 
renovarea căminului din localitatea 
Săsar și achiziționarea de instrumente 
muzicale și  costume populare pentru 
formația de dansuri. A fost cel mai 
mare proiect pe care l-am accesat și 
l-am implementat cu succes, chiar este 
nominalizat ca un proiect de succes 
al fondurilor europene pe care l-am 
dus la bun sfârșit. A fost finalizat în 
12.12.2012, la ora 12. Atunci am făcut 
recepția finală. 

Alt proiect de anvergură a fost ali-
mentarea cu apă a localităților Lăpușel 
și Bozânta Mică, cu extindere pe 
Mocira și Recea, proiect pe care l-am 
dus la bun sfârşit. 
Am avut proiectul prin care am reno-
vat toate unitățile de învățământ, 

școlile și grădinițele. Am alocat de-a 
lungul anilor sume importante la 
toate parohiile, la toate confesiunile, 
n-am ținut cont de cont de religie, am 
încercat să sprijinim toate cultele”. 

La acesta se adaugă proiectele realizate 
sau în curs de realizare a căror rezultate 
nu sunt deloc de neglijat. Primarul 
comunei Recea spune că: „Avem în 
curs de implementare extindere rețea 
de canalizare în localitatea Săsar, un 

proiect de aproximativ un milion 
de Euro, suntem la aproape 35% cu 
stadiul de efectuare a lucrărilor.  Am 
reușit să facem un drum agricol în lo-
calitatea Mocira „Modernizarea uliței 
Fogodăului”. 

Un alt proiect important a fost cel 
de modernizare a sediului primăriei 
Re cea, un proiect implementat 
din fonduri europene și fonduri 
de la bugetul de stat, în valoare de 
aproximativ 100.000 de Euro. 

În momentul de față lucrăm la 
modernizarea grădiniței din Lăpușel, 
în valoare tot de 100.000 de Euro. De 
la începutul lunii octombrie, copiii vor 
fi mutați în niște săli mari, spațioase, 
cu încălzire centrală, parchet, grupuri 
sociale moderne, curte aranjată.  
Lucrăm și am reușit să prindem pe 
POS Mediu 2 rețeaua de canalizare 
la Mocira și Recea, în valoare de 4,4 
milioane de euro, suntem în stadiul de 
documentație. 

Scurt tratat de dezvoltare 
locală durabilă 

Comuna Recea este un exemplu în ceea ce 
privește dezvoltarea locală în toate domeniile de 
activitate. Echipa primăriei, în frunte cu primarul 
Octavian Pavel, a reușit, prin multă muncă 
și perseverență, să rezolve deja problemele 
prioritare ce țin de „ABC-ul” civilIzației și 
modernizării: drumuri, apă, iluminat, salubrizare, 
instituții moderne. 

Podul peste râul SăsarPunte peste râul SăsarSala de sport din ReceaCentrul de zi

Locuitorii comunei Recea beneficiază 
de servicii la standarde europene. 
Primarul Octavian Pavel spune că: 
„Apă avem în fiecare localitate, de la 
rețeaua orașului, este gospodărită de 
Vital SA, colectarea deșeurilor se face 
în mod centralizat de către Drusal, 
joia se face colectarea din localitățile 
Recea, Lăpușel și Bozânta Mică și vineri 
- Mocira și Săsar. Transportul public 
este deservit de trei linii de autobuze. 
Iluminat public avem în fiecare 
localitate, am reușit să-l modernizăm 
cu becuri ecologice. De asemenea, tot 
pentru creșterea gradului de siguranță, 
avem 28 de camere de supraveghere în 
toată localitatea și ne dorim ca pe viitor 
să punem mai multe”. 

Sistem de monitorizare Centrul comunitar

Sediul Primăriei Recea

Cămin cultural Săsar

Cămin cultural Mocira
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Intrare Mocira

Baza sportivă din Săsar

Intrare Lăpușel Intrare Săsar

Această localitate, favorizată 
de poziţia ei fizico-geografică, 
bogăţiile solului şi subsolului, atât 
din zonă, cât şi din jur, a oferit din 
cele mai vechi timpuri, condiţii 
necesare dezvoltării activităţii 
umane.

Originea localităţii este strâns 
legată de existenţa zăcămintelor 
aurifere care, cu certitudine, au 
constituit motivaţia formării aici, 
a unei aşezări, a căror oameni au 
învăţat meşteşugul prelucrării 
acestor zăcăminte, cunoscând 
totodată şi valoarea acestora.
Cu toate că documentele scrise 
amintesc de această localitate 
numai la începutul sec. al XIII-
lea e.n.(1327), istoria acestei 
aşezări începe cu multe zeci de 
mii de ani în urmă. S-au găsit 
dovezi că acest teritoriu a fost 
locuit de oamenii primitivi, încă 
din paleolitic (piatra cioplită), 
îmbrăţişând prima şi cea mai 
lungă epocă din istoria omenirii, 
care începe odată cu apariţia 
omului şi cuprinde primele etape 
de dezvoltare ale orânduirii 
comunei primitive.
Spre sfârşitul neoliticului, 
ca urmare a înmulţirii şi 
perfecţionării uneltelor de 
muncă, precum şi a descoperirii 
cuprului, comunitatea cunoaşte 
importante modificări. În aceste 
condiţii, de folosire a noului 
metal, e firesc ca această zonă 
bogată în minereuri de cupru 
să fi fost un important centru 
de cultură a acestei epoci. 
Locuitorii au deprins meşteşugul 
prelucrării metalelor, folosindu-le 
la obţinerea uneltelor, mai întâi 
arama, apoi bronzul şi în cele din 
urmă, fierul.

Epoca fierului reprezintă trecerea de 
la societatea primitivă la societatea 
împărţită în clase antagoniste, 
aceasta cunoscând un progres mai 
intens decât epocile anterioare. 
Odată cu răspândirea folosirii 
fierului, s-a realizat un uriaş progres 
în domeniul meseriaşilor, uneltele 
tari şi tăioase, obţinute de aceştia, 
ducând implicit, la uşurarea muncii.
În cea de a doua perioadă a 
fierului, Maramureşul, cât şi 
întreaga Transilvanie, a fost locuit 
de către daci, care, începând din 
sec. I î.e.n., s-a integrat în statul 
centralizat al lui Burebista şi apoi 
al lui Decebal. Cucerirea Daciei 
de către romani( 105 – 106 e.n.) 
nu a însemnat cucerirea tuturor 
teritoriilor locuite de daci. Imperiul 
roman a înglobat numai o parte din 
fostul regat al lui Decebal. Pe restul 
teritoriului, din care face parte şi 
Maramureşul, dacii au continuat să 

trăiască liberi.
Primele menţiuni scrise despre 
Maramureş, datează din anii 1199 
şi 1231, după care începe să fie mai 
frecvent amintit, îndeosebi în sec.al 
XIV-lea.

În ce priveşte atestarea 
documentară a celor cinci sate ale 
comunei: RECEA, SĂSAR, LĂPUŞEL, 
MOCIRA şi BOZÂNTA MICĂ, se 
cunosc următoarele date:

Satul SăSar este o 
străveche aşezare pe râul RIVULUS 
SAXARUM(Râul Pietrelor) de la 
care îşi trage denumirea de Săsar, 
atestată documentar prima dată în 
anul 1327.
În perioada anilor 1327 – 1854, 
această localitate a avut mai 
multe denumiri, astfel: 1327 – 
ZAZARBANYA
1733 – SZASZAR

1800 – SĂSARIU
1850 – SZESAR
1854 – SĂSAR, denumire păstrată 
până astăzi. 
În Psaltirea, tipărită la Iaşi în anul 
1743 scrie: ,,În anul 1846, 10 iunie, 
au murit învăţătorul, diacul cel 
bătrân, Gavril Gherasim, care înainte 
de a sa moarte a fost mulţumit în 
rostul său, îi ocupă locul Gheorghe 
Şeres, de cantor, din Crai Dorolţ, atât 
pentru Săsar, cât şi pentru Arieşul 
de Câmp, 1846-1875. După o altă 
notiţă, în 1818 a fost învăţător şi 
cantor Ion Dunca.’’ 

Satul BOZÂNta MICă a fost 
atestat documentar în anul 1405, 
când se numea BOZINCHA, urmând 
alte denumiri în decursul timpului, 
astfel: 
1410 – BUZYNTHA
1424 – BOZONTHA
1647 – BOZONTA
1750 – KIS BOZINTA
1850 – BOZINTA MIKA
1854 – BOZINTA MICĂ 

Satul MOCIra a fost atestat 
documentar în anul 1411, când se 
numea HIDEGKUTH, alte denumiri 
fiind: 
1828 – HIDEGKU
1851 – MOCIRA 

Satul lăPuŞEl, atestat în anul 
1760, când se numea HAGYMOS 
LAPAS, apoi: 
1800 – HÁSMAŞU
1850 – HÉSMÁS LÁPOS
1854 – HAGYMAS LÁPOS
1854 – HAGYMAS LĂPUŞ 

Satul rECEa, atestat în anul 
1828, când se numea LÉNARDFALU 
RÉCZ, iar în anul 1851 se numea 
LÉNARDFALU.

La trecutu-Ţi mare, mare viitor!  

O altă lucrare care e pe punctul de a 
fi finalizată este sala de sport cu 108 
locuri, numită Sală de sport școlară, 
unde copiii din comună pot să-și 
desfășoare orele de sport. 
E un proiect în valoare de circa 30 
de miliarde de lei. Dacă tot vorbim 
de sport, un alt proiect de succes este 
stadionul comunal din Săsar, probabil 
cea mai modernă bază sportivă din 
Maramureș. 

„Alt proiect depus este modernizarea străzilor în localitățile Săsar 
și Mocira. Avem în atenție și lucrarea de canalizare în localitatea 
Lăpușel, avem pregătit proiectul, acolo din cauza diferențelor de 
nivel din localitate, proiectantul ne-a propus soluția de canalizare 
prin presiune, e o metodă mai nouă, dar foarte avantajoasă pentru 
noi, pentru că nu trebuie să sapi sub 90 de cm. Va fi cu pompe, dar 
toată lumea știe că Drumul European E58 a fost modernizat și 5 ani 
nu primești avize să lucrezi pe drum și singura soluție e să lucrăm în 
zona trotuarelor care sunt în domeniul nostru public”.
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Școlile din comuna Recea sunt la standarde 
europene. Primăria s-a străduit să ofere condiții 
foarte bune elevilor și cadrelor didactice, dar, din 
păcate, apropierea de municipiul Baia Mare a dus 

la scăderea numărului de elevi. Şcolile din comună au fost 
modernizate, fiind dotate cu săli speciale pentru instruire 
în informatică şi laboratoare bine amenajate.

Primarul Octavian Pavel spune că: „Avem o colaborare 
bună cu școala. Avem școală cu clasele I-VIII și grădiniță 
în Lăpușel, avem în Săsar clasele I, II, III, IV și grădiniță, 
am reușit să aducem la Recea, pe lângă grădiniță, clasa 
pregătitoare și elevii din clasa a doua din Lăpușel, la 
Mocira avem numai grădinița. Dezavantajul pe care îl 
avem e apropierea de municipiu. Avem două microbuze 
școlare care fac sute de km zilnic în dorința de a le asigura 
un transport sigur. Pe fiecare microbuz este, pe lângă 
șofer, și profesorul de serviciu. De asemenea, suntem la zi 
cu plata transportului cadrelor didactice care fac naveta 
și decontăm 50% din biletele elevilor de liceu și ale celor 
care fac sport de performanță în municipiul Baia Mare”.

În prezent există în comună trei filiale ale bibliotecii 
comunale în satele Mocira, Lăpușel și Săsar, unde 
funcționează rețeaua Biblionet. Primele cărți 
au fost înregistrate în registrele de evidență în 
anul 1900. De-a lungul celor 115 ani de existent, 
biblioteca s-a îmbogățit cu numeroase publicații 
provenite din donații și achiziții de cărți, ziare și 
reviste. 

Educaţia,  
temelia unui viitor mai bun 
Orice administrație responsabilă știe că cea mai bună asigurare pentru un viitor prosper al comunității este educația. 
Tocmai de aceea, primăria Recea și primarul Octavian Pavel au pus un accent deosebit pe modernizarea infrastructurii 
școlare și sprijinirea actului educaţional. 

Şcoala Recea Şcoala Mocira

Şcoala Săsar

Şcoala Lăpuşel

Situarea în vecinătatea muni-
cipiului Baia Mare conferă 
satelor limitrofe un grad ridicat 
de cultură şi civilizaţie specific 

urbanistică. Cei mai mulţi dintre 
locuitori îşi desfăşoară activitatea 
în unităţile industriale din oraş, dar 
aceasta nu-i împiedică să participe şi 
la muncile câmpului de la începutul 
primăverii până toamna târziu. Agri-
cultura şi zootehnia reprezintă pentru 
locuitorii comunei Recea o sursă 
destul de importantă de venit.

Primăria și primarul Octavian Pavel își 
dorește să aibă grijă de toate categori-
ile sociale și să le satisfacă doleanţele 
și nevoile fiecărei categorii în parte: 
„Suntem într-un trend crescător, dacă 
la recensământul din  2012 eram 5950 
de locuitori, în 2002 eram 5049, astăzi 

suntem undeva la 6300 de locuitori. 
Crește populația nu pentru că a cres-
cut natalitatea, ci pentru că mulți lo-
cuitori din Baia Mare și Satu Mare 
și-au cumpărat teren, și-au făcut casă 
și sunt cetățeni de vază ai comunei. 
Avem activități în care sunt cuprinse 
toate palierele, toate categoriile, de la 
copiii de grădiniță, tineri la persoane 
de vârsta a treia. 
Anul trecut am aprobat strategia de 
dez voltare a comunei Recea, care ne 
spune direcțiile în care trebuie să mer-
gem și exact acestea sunt”. Dacă tot 
vorbeam de pensionari, să nu cre deți 
că această categorie e inactivă. Dim-
potrivă, pe lângă munca în gospodărie 
și agri cultură, s-au constituit asociații 
de pensionari în Recea și Săsar și sunt 
pe cale să se constituie și în Mocira și 
Lăpușel. 

Agricultură, economie, turism  
- motoarele dezvoltării locale 

Patrimoniul și bogățiile date 
de Dumnezeu pot fi păstrate și 
valorificate numai prin munca 

oamenilor. Comună Recea 
beneficiază de un patrimoniu 

natural favorabil turismului, iar 
apropierea de municipiul Baia 
Mare este un atu important al 
dezvoltării economice. Totuși, 

autoritățile locale încurajează și 
activitățile agricole. 

În cadrul bibliotecii 
există un număr 
de circa 12.000 
de volume din 
toate domeniile 
de referință: 
beletristică, științe 
exacte, tehnice, 
filosofie, economie, 
istorie etc.

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin,  
de vorbă cu agricultorii din comuna Recea
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În cadrul acestor asociații, bătrânii se 
întâlnesc, organizează ex cursii, pele-
rinaje, sărbătoresc împreună Reve lio-
nul, de exemplu, și alte manifestări.   

Activitatea industrială a comunei 
este îmbogăţită prin numărul destul 
de mare de agenţi economici, ca re se 
găsesc în special în satele Recea, Mo-
cira şi Săsar, şi mai puţin în ce lelalte, 
având ca obiect de activitate o gamă 
foarte largă de profiluri.

Astfel, de importanţă deosebită este 
societatea S.C. I.M.I. S.R.L., mare 

producătoare de instalaţii industriale, 
deja foarte cunoscută şi apreciată în 
lumea industrială. Urmează societăţile 
S.C. Excomob şi Făgetul Deac, care 
se ocupă de prelucrarea lemnului, 
so  cietatea Nevada, abatoare (S.C. 

Maruani COM S.R.L., Toto S.R.L.) 
magazine, restaurante, gatere şi, în lo-
calitatea Lăpuşel, demn de menţionat 
este societatea Multifruct S.A., care 
exploatează suprafeţe importante de 
teren, arendate de la populaţie.

Populaţia este foarte 
diversificată din punct de 
vedere al preocupărilor şi 
activităţilor. La un număr 
de 5453 locuitori, 451 sunt 
elevi, 1600 sunt angajaţi ai 
unor societăţi şi întreprinderi, 
1375 sunt pensionari, iar în 
agricultură şi alte categorii se 
încadrează un număr de 2027 
locuitori.
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Comerţul în această zonă este repre zentat de 
firme particulare, societăţi care au puncte de 
desfacere în toate cele cinci sate. 

Magazinul Metro, la ieşirea din Baia Mare, este situat 
în apropiere de satul Săsar, de unde populaţia se 
aprovizionează în funcţie de posibilităţile financiare 
de care dispune. Pentru cei aflaţi în satul Mocira, 
există varianta aprovizionării de la hipermarket-ul 
Auchan, situate între Mocira şi Baia Mare. Aceste două 
hipermarket-uri au antrenat o parte mare a forţei de 
muncă din comună. 

ZVU-NE-ROMVizită arhierească a ÎPS Iustinian în Recea

Amenajarea piscicolă  „Două Veverițe”

Pensionarii din Săsar în pelerinaj

ECONOMIE
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IMI S.A. din Mocira
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Primarul Octavian Pavel spune că: „Avem, la nivelul 
comunei, 296 de firme, care majoritatea își plătesc 
taxele și impozitele la bugetul local, din păcate avem 
câteva firme mari care au intrat în insolvență. Căutăm 
să atragem în continuare investitori, astfel am redus 
din taxele și impozitele pentru agenții economici, le-
am oferit facilități pentru a se putea stabili și dezvolta 
în comuna noastră. Prin PUG am mărit intravilanul 
și pentru zona industrială și de servicii, am creat 
posibilitatea și persoanelor fizice să vândă teren 
investitorilor. Dacă n-am putut dezvolta zona dinspre 
Baia Mare, din cauza legii privind composesoratele, 
am căutat să o dezvoltăm sub panta de la Recea,  să 
creăm aceste zone și pe drumul dinspre Lăpușel spre 
Bozânta Mică. Se construiește, de exemplu,  un hotel 
cu sală de evenimente și un service modern. Avem 
un trend crescător al activității economice. Sunt un 
primar social-democrat, dar și cu gândire liberală”. 

Dacă tot vorbim de turism, cea mai importantă 
zonă de agrement este amenajarea piscicolă „Două 
Veveriţe”, cu o suprafaţă de 6,4 ha, reprezentând, în 
luciul de apă, suprafaţa destinată pentru practicarea 
pescuitului sportiv, de către locuitorii comunei şi alţi 
pasionaţi. Așa că turismul local este axat în special 
pe vizitarea Lacului şi cabanei „Două Veveriţe”, 
amenajate şi reconstruite în ultimul timp, fapt care 
atrage un număr însemnat de turişti.

Agricultură, economie, turism - motoarele dezvoltării locale 

TURISM

14 15
Pensiunea Angela - ReceaPensiunea Daria - Săsar

Parcul de agrement StibinaHotel-Restaurant  „Două veveriţe”, Lăpușel

Pensiunea Golden Star dn Lăpușel

Cort de evenimente GhittaPrimăria comunei Recea
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recea, centru 
de spiritualitate  
și credinţă străbună 

Biserica Ortodoxă Recea Biserica Ortodoxă SăsarBiserica Ortodoxă Lăpuşel

Biserica Penticostală Betel - Săsar Biserica Reformată 
Lăpuşel

Biserica Ortodoxă Bozânta Mică

Biserica Greco-Catolică Mocira

Biserica Ortodoxă Mocira

Biserica Greco-Catolică Lăpușel

Ca și în orice 
localitate  

ma ramu re șeană, 
religia și spiri-

tualitatea sunt 
temelia dăinuirii 

peste timp a 
comunității, dar și 
liantul care leagă 

oameni.

„În fiecare an 
fa cem câte 
o excursie în 
străinătate cu 
elevii merituoși 
din comună, 
preoți, consilieri, 
oameni de 
afaceri, pentru a 
uni comunitatea”.

Octavian Pavel, 
primar Recea

„Avem o colaborare foarte bună cu 
parohiile, indiferent de religie. În 
acest an, de exemplu, le-am alocat 
câte 8000 de lei pentru pelerinaje și 
excursii la mănăstirile din România și 
la obiectivele turistice. De exemplu, 
biserica din Recea a reușit să ajungă cu 

credincioșii la Mănăstirea Tismana, la 
Orșova, la Strâmtoarea de pe Dunăre. 
Credincioșii din Mocira au ajuns 
la Biserica Drăgănescu din județul 
Giurgiu. Credincioșii din Lăpușel 
au avut un traseu foarte mare, care a 
cuprins Oradea - Sibiu -Brașov.

Am lăsat la libera alegere a parohiei 
și credincioșilor să-și stabilească fie-
care traseele. Apoi, în fiecare an fa-
cem câte o excursie în străinătate cu 
elevii merituoși din comună, preoți, 
consilieri, oameni de afaceri, pentru 
a uni comunitatea. Am fost la Praga, 

Viena, Cracovia, Auschwitz. Toate 
au scopuri bine definite. Dacă mi-aș 
permite, în fiecare lună aș trimite 
un autocar cu 50 de oameni în 
străinătate, să vadă cum e și cu alții.” 

În comuna Recea predomină religia ortodoxă, fiind  
repre zentată de cinci lăcașuri de cult, câte una în fiecare localitate. 
Cultul Greco-catolic a are câte o biserică în Mocira și Lăpușel. 
Tot în Lăpușel există o biserică reformată. De asemenea, cultul 
neoprotestant are un lăcaș de cult în Săsar. 

Primarul Octavian Pavel  și pri măria 
comunei Recea a acordat o atenție 
deosebită tu turor cultelor din comună și 
i-a sprijin în excursii și pelerinaje, acti vități 
care duc totodată la întărirea relațiilor dintre 
membrii comunității:
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Monument Recea

Monument Lăpuşel
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Resursele culturale din această 
zonă au favorizat, încă din 
cele mai vechi timpuri, 
practicarea și dezvol tarea 

activităților socio-culturale, conferind 
comunei atributul unui puternic cen-
tru cultural. 
În comuna Recea există cinci cămine 
culturale modernizate și funcționale, 
pe lângă acestea există cinci ansam-
bluri folclorice: „Mocirița” din Mo-
cira, „Cununa Sărarului” și „Cununița 
Săsarului” din Săsar, „Izvorul Rece” din 
Recea, „Flori de Lă pușel” din Lăpușel. 
De asemenea, co muna găzduiește, în 
fiecare an, un concurs județean de dan-
suri populare. 

Evident, activitatea culturală nu s-ar 
fi putut dezvolta fără susținerea auto-
rităților locale: „Căminele culturale 
sunt toate modernizate, două le-am dat 
și în chirie, respectiv la Lăpușel și la Re-
cea, în special bucătăriile, sunt închiri-
ate la firme de catering, să mai obținem 

bani măcar pentru a acoperi utilitățile. 
În domeniul culturii avem ansamblu de 
dansuri în Mocira, în Lăpușel și două 
în Săsar, plus că avem din toate ansam-
blurile o „națională” a comunei cu care 
participăm la competiții. 
Ultima competiție la care am partici-
pat a fost  „Dobroge, mândră grădină”, 
unde au luat locul II și locul III. Locuri 
care ne onorează. Reușim să atragem 
tineri în concursuri prin faptul că le 
susținem deplasările și participările la 
concursuri.”

reprezentare 
naŢionaLă și 
internaŢionaLă
Comuna Recea este și un veritabil 
ambasador al Maramureșului, în 
țară și peste hotare: „Referitor la ac-
tivitatea primăriei vă pot spune că 
participăm activ la concursurile și târ-
gurile din țară și de peste hotare. De 
exemplu, anul trecut am fost la „Târ-
gul naţional de investiții”, care a avut 
loc la București. Comuna Recea a fost 
reprezentată de mine și de domnul 
contabil șef. Am luat locul I pentru 
faptul că am reușit să ne promovăm 
comuna. Am fost în delegație în Ma-
drid, cu Asociația celor mai frumoase 
comune din România, am avut privi-

cuLtura, 
ansambluri și performanţă 

Festivalul „Mândru-i danțu’ pe la noi”

activitatea 
coraLă 
Una dintre cele mai răspândite 
activități culturale din comună este 
cea corală. În satul Lăpușel, corul are 
o activitate de 23 de ani, din 1947-
1970, fiind condus de dirijorul Ioan 
Apan. În Mocira, corul are o activitate 
de 35 de ani, iar din 1949, corul pe 
două voci a fost condus de Octavian 
Potcoavă și Vasile Sălniceanu.  Din 
anul 1950, corul este dirijat de Gavril 
Ioan Baciu, iar în perioada 1977-
1983, de Iustin Podăreanu. În Recea, 
corul a avut o activitate de 14 ani în 
perioada 1948-1962, fiind condus de 
Teodor Balin. În satul Săsar, corul a 
fost condus de Traian Chilian, director 
învățător în perioada 1935-1940, și 
Gabriel Babiciu, care în 1958 a format 
o formație corală cu 100 de localnici. 
Tradiția corală este continuată prin 
corurile bisericești. 

evenimente 
LocaLe 
„Bulciul din Săsar” (hramul bisericii), 
prima duminică după sărbătoarea 
„Înălţarea Sfintei Cruci” - luna 
septembrie
„Bulciul din Recea” (hramul bisericii), 
prima duminică după sărbătoarea 
„Sfânta Maria” (15 august)
„Bulciul din Mocira” (hramul bisericii), 
a doua duminică după sărbătoarea 
„Sfânta Maria” (15 august)

muzeuL SatuLui 
În cadrul bibliotecii „Gheorghe Roman” din Săsar funcționează și un mic 
muzeu al satului. De asemenea, la Muzeul de etnografie din Baia Mare, 
este reprezentată o locuință tradiţională din comună, dotată cu toate 
obiectele necesare traiului de zi cu zi. Pe lângă cele două instituții, 
se derulează o serie de activităţi, menite să păstreze și să transmită 
tinerei generații cultura populară, ca un testament sacru și o zestre 
inestimabilă. Localnicii nu și-au uitat nici portul popular, pe care îl 
îmbracă în special de Rusalii. 

Festivalul strugurilor

Prezenţa Ansamblului Folcloric 
Recea la acest festival s-a datorat 
în mare parte primarului Octavian 
Pavel, cel care a lansat această 
provocare grupurilor de profil 
(în număr de patru) din comuna 
limitrofă municipiului reședință de 
județ. Formula de ansamblu creată 
la nivelul comunei Recea s-a dovedit 
a fi una câștigătoare, deoarece 

membrii Ansamblului Folcloric 
Recea s-au întors cu tolba plină de 
premii, medalii și distinctii. Trebuie 
amintit și suportul Consiliului Local 
Recea (deschiderea de care au dat 
dovadă aleșii comunei) fară de care 
deplasarea Ansamblului Folcloric 
Recea la acest festival nu s-ar fi 
putut materializa. 
Merite se cuvin și instructorului 

Adrian Sabou, precum și sefilor 
Rodica Băbuț și Vlad Burzo din 
cadrul Primariei Recea, cei care 
au depus eforturi pentru buna 
defășurare a programelor artistice 
ale  Ansamblului Folcloric Recea la 
Festivalul Internațional de Folclor 
pentru Copii și Tineri Interpreți 
al Cântecului și Dansului Popular 
„DOBROGE, MÂNDRĂ GRĂDINĂ”.

„DoBroGe, 
mÂnDră 

GrăDină”

Eroii care au luptat în cele două războaie 
mondiale sunt cinstiți cum se cuvine în 
comuna Recea, prin monumentele ridicate 
în memoria lor în centrul satelor. 

legiul să fiu de două ori în America, 
cu acordul CL, am fost la Casa Albă, 
la Pentagon, am rămas surprins că 
25.000 de oameni lucrează la Pen-
tagon, un întreg oraș. Faptul că, în 
Washington, am fost la Muzeul Ae-
rului și Spațiului, am fost la Muzeul 
Tehnicii, a contat iarăși foarte mult, 
ne dă o altă deschidere și optică asu-
pra dezvoltării”.
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Primarul Octavian Pavel 
și echipa Primăriei Recea 
acordă o atenție deosebită 
activității sportive. Comuna 
are una dintre cele mai 
moderne baze sportive din 
județ, iar susținerea pe care 
primăria și Consiliul Local o 
acordă echipelor a atras și 
performanțe pe măsură. 

Primarul Octavian Pavel 
spune că: „Avem o echipă 
de fotbal în Liga a III-a, 
care ne face cinste, suntem 
pe locul  II cu maxim de 
puncte. Mai avem două 
echipe de junioare, una în 
liga a IV-a, una în liga a V-a. 
Avem două grupe de șah, 
cu antrenori care în fiecare 
lună fac cursuri și ore de 
șah”. 
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