ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONŞI LIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 25.06.2010
cu ocazia şedinŃei ordinare al 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. 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 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
08.06.2010.
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. 28/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă
2. Aprobarea cumpărării de către Primăria comunei Repedea a materialelor de
construcŃii în vederea construirii unui pod peste părăul Lespedea în zona Lespedea;
3. Analizarea situaŃiei privind terminarea lucrărilor de construcŃii şi finisaj la
cele 10 case construite în baza Hotărârii Guvernului nr.801/2008 pentru persoanele
care au fost afectate de alunecări de teren în urma calamităŃilor naturale din anul
2008;
4. Punerea în discuŃia Consiliului local, cererea domnului Cucicea Dumitru din
comuna Repedea prin care solicită închirierea unei suprafeŃe de 30 mp. teren pentru
construirea unui chioşc în parcul din faŃa primăriei;
5. Alte diverse probleme ale cetăŃenilor comunei Repedea.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
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D-l cons. Popovici Vasile:
1. Proiect de hotărâre nr. 28/2010 privind alegerea preşedintelui de
şedinŃă
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.
28/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă
IniŃiator primar łiudic Pavel;
Propuneri: Popovici Vasile – consilier local;
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Aprobarea cumpărării de către Primăria comunei Repedea a
materialelor de construcŃii în vederea construirii unui pod peste părăul
Lespedea în zona Lespedea
Domnul primar prezintă referatul de aprobare a cumpărării de către Primăria
comunei Repedea a materialelor de construcŃii în vederea construirii unui pod peste
pârâul Lespedea în zona Lespedea, în care primarul arată faptul că, construcŃia
acestui pod este necesar datorită faptului că cetăŃenii din Lespedea sunt izolaŃi în
urma calamitaŃilor naturale din anul 2008, care nu pot ajunge la drumul principal din
cauza podului, primarul propune consiliului local să aloce fonduri pentru cumpărarea
materialelor de construcŃii, care constau în fier beton, ciment, 10 bascule de balast, 10
kg de cuie, 10 kg sârmă de legat plasă, 2 m.c., scândură, 2 m.c., grinzi, manopera şi
munca necalificată efectivă va fi suportată de către localnicii din zona Lespedea,
valoarea totală a materialelor este estimată la 270 milioane bani vechi.
Preşedinte de şedinŃa invita pe domnii consilieri să se înscrie la cuvânt:
Domnul consilier local Pop Ioan afirmă că acest pod se face pentru un singur om şi
nu se merită să se cheltui atâŃia bani, deoarece dl. Cauni Mihai este patron şi poate
singur să-si repare podul, dar primarul are interese pe motiv că Ńine cu el şi îi face
campanie electorala, aşa se cheltui banii comunei pe clientelă politică.
Nefiind alte luări de cuvânt, preşedintele de şedinŃă supune la vot propunerea
primarului de a realiza un pod pe Lespedea, care este votată cu 5 voturi pentru, două
voturi împotrivă (dna Miculaiciuc Liuba şi dl Pop Ioan), 6 abŃineri, din numărul total
de 13 consilieri în funcŃie şi prezenŃi la şedinŃă.
3. Analizarea situaŃiei privind terminarea lucrărilor de construcŃii şi
finisaj la cele 10 case construite în baza Hotărârii Guvernului nr.801/2008
pentru persoanele care au fost afectate de alunecări de teren în urma
calamităŃilor naturale din anul 2008
Domnul primar prezintă referatul în care arată că toŃi cei care au fost afectaŃi de
calamităŃile naturale în anul 2008, vor fi chemaŃi în şedinŃa şi li se vor pune în vedere
să se mute în locuinŃe construite de fondurile Guvernului şi o parte din fonduri
proprii, cetăŃenii care nu se vor muta în case noi construite şi nici nu vor se demoleze
locuinŃele afectate de alunecări de teren vor da o declaraŃie că refuza demolarea
locuinŃei şi mutarea în locuinŃa nouă, fapt pentru care îşi vor pierde dreptul la locuinŃa
prevăzuta de H.G. nr.801/2008.
Preşedinte de şedinŃa invita la cuvânt pe domnii consilierii.
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Domnul consilier local Pop Ioan afirmă că are încredere în primar, că va repartiza
locuinŃele în mod corect respectând legea;
Domnul primar afirmă că dacă cetăŃenii refuză mutarea în case noi va înfiinŃa
camping pentru copii în aceste locuinŃe;
Domnul secretar de comună intervine şi precizează faptul că aceste locuinŃe au fost
construite expres pentru sinistraŃi, potrivit H.G. cu nume, prenume şi adresa fiecăruia
dintre sinistraŃi, fapt pentru care nu pot fi înstrăinate, nu li se pot schimba destinaŃie,
şi că urmare nu se poate înfiinŃa o tabără pentru copii, şi nici Consiliul Local Repedea
nu are putere de a modifica H.G. nr.801/2008 şi schimba destinaŃia acestor case,
Nefiind alte înscrieri la cuvânt, preşedinte de şedinŃa supune la vot propunerea
primarului, care este votata cu 7 voturi pentru din 13 consilieri în funcŃie şi prezenŃi
la şedinŃa şi 6 abŃineri.
4. Punerea în discuŃia a Consiliului Local Repedea a cererii domnului
Cucicea Dumitru, din comuna Repedea, prin care solicită închirierea unei
suprafeŃe de 30 m.p. teren pentru construirea unui chioşc în parcul din faŃa
primăriei
Domnul primar prezintă referatul cu privire la solicitarea domnului Cucicea Dumitru
privind instalarea unui chioşc de îngheŃată în faŃa Primărie Repedea, pe domeniul
public al comunei Repedea, unde consiliul local poate se aprobe amplasarea
chioşcului
în
colŃul
parcului
lângă
Farmacie.
Domnul secretar intervine şi precizează faptul că nu se pot închiria sau concesiona
parcuri, acestea intrând sub incidenŃa bunurilor din domeniul public şi că atare nu
este posibil acest lucru
Preşedinte de şedinŃa invita consilieri să se înscrie la cuvânt:
Domnul consilier Popovici Vasile îl întreabă pe dl. secretar care este regimul juridic
al acestui teren. Domnul secretar răspunde că parcul aparŃine domeniului public şi nu
poate fi concesionat sau închiriat;
Nefiind alte luări de cuvânt, preşedinte de şedinŃa supune la vot propunerea
primarului privind amplasarea unui chioşc în parc care este votată cu 6 voturi pentru
şi 7 voturi împotriva din 13 consilieri în funcŃie şi prezenŃi la şedinŃa. Propunerea a
căzut la vot.
5. Alte diverse probleme ale cetăŃenilor comunei Repedea
Domnul primar afirmă că Consiliul Local Repedea trebuie să ia act de faptul că,
familiile Laver Vasile, Crasiuc Andrei şi Crasuc Gheorghe au îngrădit drumul în jurul
Căminului Cultural Repedea, în caz de incendiu nu se poate apropia de cămin.
Domnul consilier local Pop Ioan afirmă că domnul viceprimar trebuie să se implice şi
se rezolva acesta situaŃie;
Domnul viceprimar Bejera Pavel afirmă că va face o adresă către familia Laver
Vasile şi familia Crasiuc ca să spargă gardul şi să deschide drumul. Acesta mai
afirmă că familia Crasuc nu a îngrădit drumul fără ştirea primăriei trebuia să ştie
fostul primar Ciorei Vasile sau actualul primar łiudic Pavel, care a fost viceprimar
când să închis acest drum.
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Doamna consilier local Miculaiciuc Liuba îl întreabă pe domnul primar ce s-a
întâmplat cu depozitul de la Lujana, deoarece soŃul dânsei a depus cererea pentru a
primi teren în schimbul terenului ocupat de clădirea PoliŃiei.
Domnul primar răspunde că se vor face demersuri şi se va vedea toate actele cu care a
fost luat acest teren de la familia Miculaiciuc Eudochia şi în raport de situaŃia juridică
a documentelor se va proceda la despăgubiri daca va fi cazul.
Domnul consilier local Pop Ioan afirmă că AsociaŃia Ivan Krevan a realizat un proiect
– „Prietenii calculatorului” pentru copiii din Lespedea şi Plaic şi doreşte să afle de ce
acolo unde este şcoala din Plaic, familia respectivă nu vrea se le dea curent pentru
aceste calculatoare.
Domnul primar afirmă că nu a ştiut de această situaŃie şi va interveni şi va înregistra
contorul şi va plăti primăria consumul de curent.
Domnul consilier local Popovici Vasile propune consiliului local înfiinŃarea Centrului
Cultural în Repedea şi schimbarea denumirii din Căminul Cultural în Centru Cultural;
Domnul primar afirmă că trebuie venit cu Nota de fundamentare care trebuie să
explice situaŃia juridică a cestei transformări din Cămin Cultural în Centru Cultural.
Acesta afirmă că nu este de acord pentru faptul că şi aşa directorul căminului cultural
nu se Ńine de treabă.
Domnul consilier Pop Ioan aduce aminte de construcŃia podului din Lespedea care
deserveşte o singura persoană, ceilalŃi cetăŃeni nu beneficiază de acest pod. De
exemplu Klipei Andrei are teren acolo şi nu poate merge peste pod pentru că nu este
bine amplasat, dar asta denotă faptul că acest pod a fost făcut politic pentru a favoriza
o singura persoana care este loial Partidului Liberal.
Domnul primar afirmă că dl Klipei Andrei nu era de acord cu amplasare podului pe
terenul lui.
Domnul consilier local Pop Ioan afirmă că nu este adevărat nici nu a fost întrebat dl
Klipei şi nici ceilalŃi cetăŃeni şi că domnul primar a favorizat pe Cauni care face
campania electorală pentru domnul primar.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinŃă declară şedinŃa închisă,
mulŃumind membrilor consiliului local pentru participare.
ŞedinŃa se încheie la ora 17.15.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier Popovici Vasile

SECRETAR
Popovici Pavel
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