ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 09.03.2010
cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului Local al comunei Repedea
ŞedinŃa începe la ora 15,00.
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. 2 din Legea nr. 215/2001
privind administraŃia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al
comunei Repedea în şedinŃa extraordinară. Din numărul total de 13 de consilieri sunt
prezenŃi 12 consilieri. Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art. 41
din aceeaşi lege, declară şedinŃa deschisă şi îl roagă pe domnul consilier łudic Mihai
să preia conducerea lucrărilor şedinŃei.
D-l cons. łudic Mihai: 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. łudic Mihai: În continuare, supune aprobării membrilor Consiliului Local
Repedea proiectul ordinii de zi, propus de domnul primar łiudic Pavel:
1. Proiect de hotărâre nr. 8/2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2010.
2. Proiect de hotărâre nr. 9/2010, privind aprobarea unor lucrări de reabilitare
şi modernizare a Căminului Cultural Repedea şi regularizarea râului Ruscova, în
comuna Repedea.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. łudic Mihai:
1. Proiect de hotărâre nr. 8/2010 privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru anul 2010.
IniŃiator primar łiudic Pavel.
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Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre nr.
8/2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010.
Se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 9/2010, privind aprobarea unor lucrări de
reabilitare şi modernizare a Căminului Cultural Repedea şi regularizarea râului
Ruscova, în comuna Repedea;
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre nr.
9/2010, privind aprobarea unor lucrări de reabilitare şi modernizare a Căminului
Cultural Repedea şi regularizarea râului Ruscova, în comuna Repedea.
Domnul primar arată prin adresa InstituŃiei Prefectului nr. 2978/V13/25 februarie
2010, consiliul local şi primarii au obligaŃia de a executa lucrări pe cursurile de apă
prin organizarea acŃiuni care se ducă la realizarea măsurilor stabilite prin actul
normativ privind O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale,
aprobate prin Legea nr.515/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin:
- igienizarea, decolmatarea, protecŃia şi întreŃinerea cursurilor de apă, protecŃia
împotriva inundaŃiilor şi de asigurare a scurgerii apelor, curăŃirea, salubrizarea,
întreŃinerea digurilor şi a malurilor cursurilor de apă,
- Referatul nr.14/2009, depus la Consiliul Local Repedea şi înregistrat cu nr.
4371/2009 de Directorul Căminului Cultural al comunei Repedea, însoŃit de nota de
fundamentare privind necesitatea reabilitării Căminului Cultural prin achiziŃii şi
executarea de lucrări la P+1 după cum urmează: înlocuirea şi achiziŃionarea
tâmplăriei interioare şi exterioare de lemn cu geamuri şi uşi termopan este necesară
pe motiv că, actuala tâmplăria de lemn este degradată în proporŃie de 80%,
înlocuirea conductorilor de aluminiu la instalaŃii electrice, conductor care din cauza
degradării poate provoca incendiu la întreaga clădire, reparaŃii la acoperişul clădirii
sunt necesare pe motiv că, atunci când plouă apa se scurge pe,pereŃi şi astfel se
degradează structura de rezistenŃă a clădirii, sunt necesare de executa lucrări de
tencuieli din cauza scurgeri de apă pe pereŃi tencuiala a căzut, sunt necesare lucrări de
zugrăveli şi vopsitorie, lucrări de reparaŃi la centrala termică şi alimentarea clădiri cu
apă pentru grup social.
Se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinŃă declară şedinŃa închisă,
mulŃumind membrilor consiliului local pentru participare.
ŞedinŃa se încheie la ora 16.30.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier łudic Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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