ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 20.02.2010
cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului Local al comunei Repedea

ŞedinŃa începe la ora 13,00.
Consiliul Local al comunei Repedea a fost convocat în scris, în temeiul art. 39
alin. 3 şi alin. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al primarului comunei Repedea participă:
domnul łiudic Pavel - primar, domnul Bejera Pavel - viceprimar şi domnul Popovici
Pavel – secretarul comunei.
Dl. primar łiudic Pavel: În temeiul art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001
privind administraŃia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al
comunei Repedea în şedinŃa ordinară. Din numărul total de 13 de consilieri sunt
prezenŃi 13 consilieri. Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art. 41
din aceeaşi lege, declară şedinŃa deschisă şi îl roagă pe domnul consilier Ciorei Vasile
să preia conducerea lucrărilor şedinŃei.
D-l cons. Ciorei Vasile: În conformitate cu dispoziŃiile art. 42 alin. 5 din Legea nr.
215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, îl roagă pe domnul
secretar Popovici Pavel să supună la vot procesul-verbal al şedinŃei precedente.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinŃei Consiliului Local Repedea din şedinŃa precedentă. Procesul-verbal a fost
aprobat cu unanimitate de voturi de voturi.
D-l cons. Ciorei Vasile: În continuare, supune aprobării membrilor Consiliului Local
Repedea proiectul ordinii de zi, propus de domnul primar łiudic Pavel:
1. Proiect de hotărâre nr. 4/2010 privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local al domnului PREALA PAL;
2. Proiect de hotărâre nr. 5/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2010;
3. Proiect de hotărâre nr. 6/2010 privind validarea domnului Cauni Ioan în
funcŃia de consilier local;
4. Proiect de hotărâre nr. 7/2010 privind efectuarea unui schimb de teren de
natură fâneaŃă, în suprafaŃa de 244 m.p., aflat în intravilanul comunei Repedea în
vecinătatea Şcolii de Arte şi Meserii nr. 1 Repedea, în vederea extinderii curŃi şcoli,
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pentru un utilaj T.A.F., între Hrezdac Ştefan din comuna Repedea nr. 428 şi Consiliul
Local Repedea;
5. Prezentarea de către Primarul comunei domnul łiudic Pavel potrivit art.63
aliniatul 3 litera (a) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată şi
modificată, raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităŃii
administrativ-teritoriale în primul trimestru al anului 2010, în şedinŃa consiliului local
din luna martie 2010;
6. Prezentarea de către Consilieri locali precum şi de viceprimar a raportului
de activitate pentru anul 2009, în primul trimestru al anului 2010, potrivit art. 51 alin.
1 şi alin 4 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi
modificată, în şedinŃa consiliului local din luna martie 2010;
7. Prezentarea de către Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local
Repedea a raportului de activitate pe comisii în anul 2009;
8. Prezentarea declaraŃiilor de avere şi de interes ale aleşilor locali în primul
trimestru al anului 2010, potrivit Legii nr. 144/2007 privind AgenŃia NaŃională de
Integritate, în şedinŃa Consiliului Local din luna Martie 2010;
9. Punerea în discuŃia Consiliului Local Repedea a cereri înregistrate cu nr.
560/16.02.2010, depusă de către domnul Sauciuc Vasile, din comuna Repedea, nr.
114, judeŃul Maramureş prin care se solicită teren din domeniul public din centrul
comunei Repedea, pentru înfiinŃarea unei staŃii de taxi, pentru autoturismul
proprietatea personală marca LOGAN cu nr. de înmatriculare MM08SVA.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. Ciorei Vasile:
1. Proiect de hotărâre nr. 4/2010 privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local al domnului PREALA PAL
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de
hotărâre nr. 4/2010 privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local al domnului PREALA PAL
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 5/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2010
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre nr.
5/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010;
Dl. Ciorei Vasile – consilier local: întreabă de ce primarul nu a convocat comisiile de
specialitate la împărŃirea bugetului.
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Domnul primar răspunde că a considerat ca nu este nevoie sa convoace comisiile de
specialitate ale consiliului local la împărŃirea bugetului atâta timp cat dânsul ştie cel
mai bine unde îi trebuie bani şi la ce capitole.
Dl. Ciorei Vasile – consilier local: afirmă că ce a făcut dl primar este in afara legii si
încalcă drepturile consilierilor locali. Primarul are obligaŃia legală prevăzuta de lege
se convoace comisiile de specialitate la împărŃirea bugetului, nu primarul decide
cheltuirea banilor publici ci Consiliul local. Ce face domnul primar este o dictatura si
înseamnă că nu are nevoie de Consiliul local. Afirmă că nu va vota bugetul împărŃit
numai de primar cu dna contabila.
Preşedinte de şedinŃa invita si alŃi consilieri la luări de cuvânt, nefiind alte luări de
cuvânt , preşedinte de şedinŃa supune la vot proiectul de hotărâre care este votat cu 12
voturi pentru si un vot împotriva (dl. consilier local Ciorei Vasile).
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3. Proiect de hotărâre nr. 6/2010 privind validarea domnului Cauni Ioan
în funcŃia de consilier local;
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de
hotărâre nr. 6/2010 privind validarea domnului Cauni Ioan în funcŃia de consilier
local.
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
Preşedinte de şedinŃa îl invită pe domnul consilier Cauni Ioan se depună
jurământul de credinŃa în faŃa Consiliului Local Repedea. Secretarul comunei
Repedea pune la dispoziŃia domnului consilierului Cauni Ioan textul jurământului pe
care dl. Cauni Ioan îl rosteşte si al semnează.
4. Proiect de hotărâre nr. 7/2010 privind efectuarea unui schimb de teren
de natură fâneaŃă, în suprafaŃa de 244 m.p., aflat în intravilanul comunei
Repedea în vecinătatea Şcolii de Arte şi Meserii nr. 1 Repedea, în vederea
extinderii curŃi şcoli, pentru un utilaj T.A.F., între Hrezdac Ştefan din comuna
Repedea nr. 428 şi Consiliul Local Repedea;
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de
hotărâre nr. 7/2010 privind efectuarea unui schimb de teren de natură fâneaŃă, în
suprafaŃa de 244 m.p., aflat în intravilanul comunei Repedea în vecinătatea Şcolii de
Arte şi Meserii nr. 1 Repedea, în vederea extinderii curŃi şcoli, pentru un utilaj
T.A.F., între Hrezdac Ştefan din comuna Repedea nr. 428 şi Consiliul Local
Repedea;
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Nefiind alte luări de cuvânt se trece la vot.
Se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
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După prezentarea de către primar a stării economice şi sociale a comunei si
prezentarea de către viceprimar si consilieri locali rapoarte de activitate si a
declaraŃiilor de avere si de interese, preşedinte de şedinŃa trece la punctul 9 al ordinii
de zi si anume
9. Punerea în discuŃia Consiliului Local Repedea a cereri înregistrate cu
nr. 560/16.02.2010, depusă de către domnul Sauciuc Vasile, din comuna
Repedea, nr. 114, judeŃul Maramureş prin care se solicită teren din domeniul
public din centrul comunei Repedea, pentru înfiinŃarea unei staŃii de taxi,
pentru autoturismul proprietatea personală marca LOGAN cu nr. de
înmatriculare MM08SVA.
Preşedinte de şedinŃa invita pe domnul primar se prezinte situaŃia juridică a înfiinŃării
staŃiei de taxi in comună.
Domnul primar propune Consiliului Local Repedea ca cererea domnului Sauciuc
Vasile pentru înfiinŃarea unei staŃii de taxi să fie aprobată si să fie stabilit locul intre
Cămin Cultural Repedea şi restaurant.
Secretarul comunei Repedea intervine si precizează faptul că domnii trebuie să
analizeze bine solicitarea domnului Sauciuc si să respecte legea, deoarece pentru a
autoriza staŃia de taxi trebuie făcute demersuri pentru a pune in legalitate firma,
consiliul local si nici primarul nu pot încălca legea toŃi trebuie se respectam legea. Pe
aleea dintre Cămin Cultural Repedea şi Restaurant nu se poate aproba staŃia de taxi,
deoarece este domeniu public, singurul loc unde se poate amplasa staŃia de taxi,
pentru autorizare, este parcarea din centru comunei Repedea, unde dl. Sauciuc
trebuie să plătească şi să concesioneze terenul ocupat, altfel nu se poate, nimeni nu
poate încalcă legea.
Preşedinte de şedinŃa propune amânarea soluŃionării cererii pentru a găsi soluŃia cea
mai buna.
Nefiind alte proiecte la ordinea de zi preşedinte de şedinŃa trece la alte diverse
probleme ale comunei, unde se înscriu următorii consilieri locali:
Domnul consilier local Recalo Mihai trebuie luat masuri pentru a se săpa un şanŃ
lângă Honni, pe Drumul JudeŃean 187, pentru că acolo este pericol, pentru a nu cădea
un om in şanŃ si a se îneca sau pentru producerea de accidente de maşina.
Domnul primar afirmă că va face demersuri pe lângă Consiliul JudeŃean Maramureş
– DirecŃia de drumuri să ia măsuri. Primăria nu poate interveni deoarece DJ 187
aparŃine de CJ Maramureş.
Doamna consilier local Miculaiciuc Liuba solicită o informare despre transportul de
material lemnos cu maşinile de mare tonaj, daca s-au încasat taxe pentru drum.
Domnul primar răspunde că va solicita informaŃii de la inspectorul de ITL. Se va face
o adresă către OS Poieni şi firme private ca să vina să plătească la primărie daca nu,
vor fi opriŃi se mai circula pe drumul comunal C4.
Domnul consilier local łudic Mihai doreşte să afle când se va face parcarea la şcoala
din centru, pentru a nu se mai intra cu maşinile in curtea scolii.
Domnul primar afirmă că lucrările vor începe în raport de fondurile disponibile.
Domnul consilier łudic Mihai solicită să fie limitată viteza de deplasare a
autovehiculelor pe uliŃa scolii, pentru că este pericol de accident, în special pentru că
sunt foarte mulŃi copiii în zonă iar pe stradă se circulă cu foarte mare viteza.
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Domnul primar afirmă că se vor pune indicatoare de limitare de viteza şi se va discuta
cu politia locala ca să se ia masuri de limitare a vitezei de deplasare.
Domnul consilier łudic Mihai afirmă că elevii de la şcoala nu au apa potabila şi
trebuie luate măsuri pentru remedierea problemei.
Domnul primar afirmă că se va achiziŃiona un hidrofor şi se va aduce apa la copii.
Domnul consilier Ciorei Vasile solicită ca tractorul primăriei să fie adus şi parcat la
sediul Primăriei Repedea.
Domnul primar afirmă că se va conforma.
Domnul primar afirmă că domnul consilier Dzitac Mihai vorbeşte cu omenii prin sat
si spune ca primarul este obligat să rezolva problemele în comuna, acesta în loc să
tină cu primarul, Ńine cu oamenii.
Domnul consilier Dzitac Mihai afirmă că dacă nu este aşa, atunci să fie dat afară din
consiliu. Dansul afirmă că zice doar adevărul care-l deranjează pe primar.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinŃă declară şedinŃa închisă,
mulŃumind membrilor consiliului local pentru participare.
ŞedinŃa se încheie la ora 15.00.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier Ciorei Vasile

SECRETAR
Popovici Pavel
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