ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONŞI LIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 20.04.2010
cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului Local al comunei Repedea

ŞedinŃa începe la ora 16,00.
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 din data de
26.03.2010.
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. 12/2010 privind solicitarea preluării de către comuna
Repedea a unor drumuri forestiere şi a terenului aferent acestora din proprietatea
publică a statului şi din administrarea Regiei NaŃionale a Pădurilor, în proprietate
publică a comunei Repedea şi administrarea Consiliului Local Repedea;
2. Proiect de hotărâre nr. 13/2010 privind asocierea Consiliului Local Repedea
cu Consiliul Local Ruscova, Petrova, Bistra, AsociaŃia Composesorală Petrova şi
Valea Vişeului în vederea constituirii, înmatriculării şi autorizării Ocolului Silvic
Privat «FRUMUŞEAUA» S.R.L.;
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3. Proiect de hotărâre nr. 14/2010 privind aproba-rea concesionării a 1200 m.p.
teren de natură neproductivă. lângă podul din centrul comunei Repedea pentru firma
S.C. HIDROCLEAR S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău, str. Ardealului nr. 9, sc.
B, et. 1, ap. 7, judeŃul Bacău, în vederea amenajării a două Microhidrocentralei pe
Valea Repedea;
4. Proiect de hotărâre nr. 15/2010 privind aprobarea concesionării a unui teren
de natură neproductivă în suprafaŃa de 800 m.p. de lângă Primărie în vederea
construiri unei clădiri în care va funcŃiona «CENTRUL DE ASISTENłĂ ŞI
INFORMARE RURALĂ», proiect cofinanŃat din Fonduri Europene, prin Programul
OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
5. Proiect de hotărâre nr. 16/2010 privind aprobarea scoaterii la vânzare a
grajdului din incinta Primăriei şi stabilirea preŃului de pornire;
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 si
alin. 4 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi modificată;
7. Prezentarea de către Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local a
raportului de activitate pe comisii pentru 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 aprilie 2010.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. łudic Mihai:
1. Proiect de hotărâre nr. 12/2010 privind solicitarea preluării de către
comuna Repedea a unor drumuri forestiere şi a terenului aferent acestora din
proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei NaŃionale a
Pădurilor, în proprietate publică a comunei Repedea şi administrarea
Consiliului Local Repedea;
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre nr.
nr. 12/2010 privind solicitarea preluării de către comuna Repedea a unor drumuri
forestiere şi a terenului aferent acestora din proprietatea publică a statului şi din
administrarea Regiei NaŃionale a Pădurilor, în proprietate publică a comunei Repedea
şi administrarea Consiliului Local Repedea.
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 13/2010 privind asocierea Consiliului Local
Repedea cu Consiliul Local Ruscova, Petrova, Bistra, AsociaŃia Composesorală
Petrova şi Valea Vişeului în vederea constituirii, înmatriculării şi autorizării
Ocolului Silvic Privat «FRUMUŞEAUA» S.R.L.
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
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Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre nr.
13/2010 privind asocierea Consiliului Local Repedea cu Consiliul Local Ruscova,
Petrova, Bistra, AsociaŃia Composesorală Petrova şi Valea Vişeului în vederea
constituirii, înmatriculării şi autorizării Ocolului Silvic Privat «FRUMUŞEAUA»
S.R.L.
Înscrieri la cuvânt:
Domnul consilier local Ciorei Vasile întreabă, cât va trebui să plătească pentru paza
pădurii Primăria Repedea, daca va trece la ocolul privat si cum se va administra acest
Ocol.
Domnul primar răspunde că se vor scoate la licitaŃie publică partizi de lemne din
fiecare pădurea comunala a comunelor care vor face parte din ocol privat si din aceste
surse financiare se vor plăti salarii si lucrările care se vor executa in pădure pentru
întreŃinerea acestea;
Domnul consilier local Ciorei Vasile afirma ca se va distruge toata pădurea comunala
prin taiere pentru plata cheltuielilor ocolului privat;
Domnul consilier local Pop Ioan solicită să afle cine va plăti paza că până în prezent
Primăria Repedea a plătit paza pădurii la Ocolul Silvic Ruscova, dar paza lasă de
dorit, aproape toată pădurea este tăiată, nu s-au făcut nici un fel de lucrări silvice în
pădure, ar fi bine ca Ocolul Silvic Ruscova se fie dat în judecata pentru prejudiciul
provocat comunei pentru ineficienŃa pazei şi distrugerea pădurii comunale;
Domnul primar afirmă că tocmai din aceste motive ar fi mai bine să optăm pentru
Ocolul Silvic Privat, pentru că ocolul privat se va gospodarii singur din pădurea
administrata de acesta si va executa toate lucrările silvice prevăzute de lege;
Domnul consilier local Pop Ioan afirmă că pădurarul Şipoş Vasile, în loc să păzească
pădurea comunală, a vândut si distrus aproape toata pădurea si bani şi-a însuşit, si
cine ştie ce a făcut, pădurea nu mai exista si alŃii s-au îmbogăŃit din pădurea
comunala;
Domnul consilier local Popovici Vasile doreşte să afle cum vor fi asigurate lemnele
de foc către populaŃie pentru sezonul rece.
Domnul primar răspunde că se vor face partizi de lemne sub supravegherea
pădurarilor care vor tăia şi bonul de expediŃie a materialului lemnos.
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3. Proiect de hotărâre nr. 14/2010 privind aproba-rea concesionării a 1200
m.p. teren de natură neproductivă. lângă podul din centrul comunei Repedea
pentru firma S.C. HIDROCLEAR S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău, str.
Ardealului nr. 9, sc. B, et. 1, ap. 7, judeŃul Bacău, în vederea amenajării a două
Microhidrocentralei pe Valea Repedea;
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre nr.
14/2010 privind aproba-rea concesionării a 1200 m.p. teren de natură neproductivă.
lângă podul din centrul comunei Repedea pentru firma S.C. HIDROCLEAR S.R.L.,
cu sediul în municipiul Bacău, str. Ardealului nr. 9, sc. B, et. 1, ap. 7, judeŃul Bacău,
în vederea amenajării a două Microhidrocentralei pe Valea Repedea
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Înscrieri la cuvânt:
Domnul consilier Recalo Mihai întreabă primarul ce se va întâmpla cu piaŃa de
alimente de lângă pod.
Domnul primar răspunde că se va amenaja alta piaŃă in continuare la această
investiŃie suportata integral de atragerea acestei investiŃii.
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
4. Proiect de hotărâre nr. 15/2010 privind aprobarea concesionării a unui
teren de natură neproductivă în suprafaŃa de 800 m.p. de lângă Primărie în
vederea construiri unei clădiri în care va funcŃiona «CENTRUL DE
ASISTENłĂ ŞI INFORMARE RURALĂ», proiect cofinanŃat din Fonduri
Europene, prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre nr.
15/2010 privind aprobarea concesionării a unui teren de natură neproductivă în
suprafaŃa de 800 m.p. de lângă Primărie în vederea construiri unei clădiri în care va
funcŃiona «CENTRUL DE ASISTENłĂ ŞI INFORMARE RURALĂ», proiect
cofinanŃat din Fonduri Europene, prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
Domnul consilier local Popovici Vasile doreşte să afle cum rămâne cu drumul către
proprietatea domnului Miculaiciuc Gheorghe care în prezent circula pe lângă
primărie.
Domnul primar afirmă că nu exista nici un fel de drum, domnul Miculaiciuc
Gheorghe îşi va face drum pe la soră sa Tuta Maria,
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
5. Proiect de hotărâre nr. 16/2010 privind aprobarea scoaterii la vânzare a
grajdului din incinta Primăriei şi stabilirea preŃului de pornire;
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre nr.
16/2010 privind aprobarea scoaterii la vânzare a grajdului din incinta Primăriei şi
stabilirea preŃului de pornire;
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru, sub
condiŃia ca în urma expertizei se va stabili preŃul final de vânzare a grajdului,
expertiză ce revine în sarcina domnului primar si a doamnei contabil, care ulterior
va fi prezentata in şedinŃa Consiliului local.

Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
În continuarea şedinŃei sunt prezentate:
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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 si
alin. 4 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi modificată;
7. Prezentarea de către Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local a
raportului de activitate pe comisii pentru 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 aprilie 2010.
9. Diverse alte probleme ale cetăŃenilor comunei Repedea
Domnul consilier local Popovici Vasile, în calitate de director al Căminului Cultural
Repedea solicita finanŃarea Grupului folcloric KREULEANKA de către Consiliul
Local Repedea cu 70 de milioane vechi de lei/an, pentru plata a doi instructori. De
asemenea, aminteşte că s-au mai cumpărat de către AsociaŃia Ivan Krevan costume
tradiŃionale pentru acest grup folcloric.
Domnul primar afirmă că va fi de acord cu alocarea acestei sume de bani, cu condiŃia
ca directorul Căminului Cultural Repedea, domnul Popovici Vasile, să se Ńină de
treabă, să realizeze venituri proprii, să nu plece cu zilele din localitate fără ca să se
ştie unde este sau ce face. FuncŃia lui de conducere ca director nu se justifică pentru
că nu are pe nimeni în subordine, măcar să aibă grijă de clădire si de curăŃenia atât în
incinta clădiri cât şi în afara aceştia. Domnul Popovici Vasile, in calitate de director,
nu-şi face datoria în cea ce priveşte curăŃenia în parcul din fata căminului cultural.
Domnul primar afirmă că dânsul trebuie să pună oamenii să facă curat acolo unde
trebuie să facă domnul Popovici Vasile.
Doamna consilier local Miculaiciuc Liuba doreşte să afle dacă se va face parcare la
Şcoala de Arte şi Meserii Repedea.
Domnul primar afirmă că lucrările vor începe după terminarea anului şcolar.
Domnul primar afirmă că pentru păstrarea curăŃeniei în comună se vor achiziŃiona
300 de pubele, care vor fi date la cei care stau aproape de drum ca să poată fi luate de
maşina de salubrizare care trece o data pe săptămână prin comuna.
Domnul primar afirmă că se vor începe lucrările de regularizare a râului Ruscova si
Tomnatic pentru a evita revărsarea acestor doua râuri si inundarea locuinŃelor,
pentru aceste lucrări fondurile vor fi asigurate de către Consiliul Local Repedea.
Pentru o ora de lucru cu buldozerul trebuie plătit 100 lei.
Domnul primar afirmă că Miculaiciuc Alexa a strâns bani pentru motorina la
buldozer pentru a-şi proteja proprietatea sa şi a altora. Consiliul local nu are fonduri
pentru protejarea proprietarilor private.
Domnul primar afirmă că se va construi un gard în fata Căminului Cultural Repedea
din fonduri proprii, care va fi protejat deasupra cu sârmă ghimpată, ca să nu poată fi
distrus;
Domnul primar afirmă că s-a dat din partea Consiliului Local Repedea, din bugetul
local, ciment pentru refacerea şanŃului pe lângă Drumul JudeŃean DJ 187, unde ieşea
apa în drum şi punea in pericol circulaŃia rutieră.
Domnul primar afirmă că s-a început întocmirea documentaŃiilor pentru înscrierea în
carte funciara a imobilelor din comuna cum ar fi: teren de fotbal, terenul şcolii5

centru, Lujana, Lespedea de Jos, Miclusa, Dispensarul Uman şi toate terenurile care
aparŃin comunei Repedea.
Domnul primar afirmă că sunt necesari 3 miliarde de lei pentru a reabilita şi dota
Căminul Cultural Repedea pentru care se vor aloca bani din bugetul local.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinŃă declară şedinŃa închisă,
mulŃumind membrilor consiliului local pentru participare.
ŞedinŃa se încheie la ora 19.30.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier łudic Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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