ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONŞI LIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 24.09.2010
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 12 consilieri. Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art. 41
din aceeaşi lege, declară şedinŃa deschisă şi îl roagă pe domnul consilier Recalo
Mihai să preia conducerea lucrărilor şedinŃei.
D-l cons. Recalo 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
10.09.2010.
Dl. secretar Popovici Pavel: 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. Recalo Mihai: În continuare, supune aprobării membrilor Consiliului
Local Repedea proiectul ordinii de zi, propus de domnul primar łiudic Pavel:
1. Proiect de hotărâre nr. 44/2010 privind aprobarea realizării unui parteneriat
pentru implementarea proiectului „Parteneriat pentru dezvoltarea resurselor umane în
teritoriul MunŃii Maramureşului”, propus spre finanŃare în cadrul Programului
OperaŃional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013;
2. Proiect de hotărâre nr. 45/2010 privind reorganizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al comunei Repedea;
3. Proiect de hotărâre nr. 46/2010 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcŃionare a Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă;
4. Proiect de hotărâre nr. 47/2010 privind compensarea lucrărilor efectuate la
Drumul Comunal C4 Pod Repedea – Tomnatic, în schimbul unui teren de natură
neproductiv, din domeniul privat al comunei Repedea;
5. Proiect de hotărâre nr. 48/2010 privind reanalizarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 35 din 30.07.2010, pentru reorganizarea Căminului Cultural Repedea în
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Centru Cultural Repedea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a
centrului cultural;
6. Prezentarea situaŃiei Şcolare după începerea noului an şcolar 2010-2011;
7. Alte diverse probleme ale cetăŃenilor comunei Repedea.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. Recalo Mihai:
1. Proiect de hotărâre nr. 44/2010 privind aprobarea realizării unui
parteneriat pentru implementarea proiectului „Parteneriat pentru dezvoltarea
resurselor umane în teritoriul MunŃii Maramureşului”, propus spre finanŃare în
cadrul Programului OperaŃional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane
2007-2013
IniŃiator primar łiudic Pavel;
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.
44/2010 privind aprobarea realizării unui parteneriat pentru implementarea
proiectului „Parteneriat pentru dezvoltarea resurselor umane în teritoriul MunŃii
Maramureşului”, propus spre finanŃare în cadrul Programului OperaŃional Sectorial
de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013.
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 12 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 45/2010 privind reorganizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al comunei Repedea
IniŃiator primar łiudic Pavel;
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.
45/2010 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Repedea;
Domnul consilier local łudic Mihai arată faptul că dacă cei doi consilieri - Duma
Petru şi Cauni Ioan, care au intrat în consiliul local în urma decesului defuncŃilor
łudic Dumitru, din partea PSD şi Preala Pal din partea PNL, să se completeze
comisiile de specialitate în care au activat consilieri decedaŃi.
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 12 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3. Proiect de hotărâre nr. 46/2010 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcŃionare a Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă
IniŃiator primar łiudic Pavel;
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.
46/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Serviciului
Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă.
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 12 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
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4. Proiect de hotărâre nr. 47/2010 privind compensarea lucrărilor
efectuate la Drumul Comunal C4 Pod Repedea – Tomnatic, în schimbul unui
teren de natură neproductiv, din domeniul privat al comunei Repedea;
IniŃiator primar łiudic Pavel;
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.
47/2010 privind compensarea lucrărilor efectuate la Drumul Comunal C4 Pod
Repedea – Tomnatic, în schimbul unui teren de natură neproductiv, din domeniul
privat al comunei Repedea;
Administratorul acestei firme este domnul Cucicea Dumitru, din comuna Repedea şi
în schimbul lucrărilor efectuate pentru Consiliul Local Repedea solicită să se aprobe
compensarea cu 0,79 ha teren, de natura fâneaŃă.
Domnul consilier local łudic Mihai arată că drumul care a fost reabilitat este în
interesul cetăŃenilor comunei;
Domnul consilier local Ciorei Vasile arată că drumul care a fost reabilitat de către
firma S.C. FARCAU S.R.L. deoarece acesta a avut interes să reabiliteze drumul
respectiv, pe motiv că deŃine maşini de capacitatea mare şi toată ziua transportă
material lemnos, aşa că acesta avea interes de a reabilita acest drum, mai mult de atât
Consiliul Local Repedea alocă fonduri pentru reabilitare de drumuri şi nici un patron
care exploatează masa lemnoasa pe Valea Tomnatic nu plăteşte nicio taxă de drum,
aşa că în calitate de consilier local nu este de acord cu aceasta compensare;
Domnul primar răspunde că drumul a fost reabilitat pentru toată comuna nu numai
pentru firma domnului Cucicea Dumitru, cât priveşte taxa de drum aceasta poate fi
stabilită tot de Consiliul Local, în baza legilor în vigoare.
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 9 voturi pentru, un vot
împotrivă (Ciorei Vasile) şi două abŃineri (Pop Ioan şi Miculaiciuc Liuba Mihaela)
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
5. Proiect de hotărâre nr. 48/2010 privind reanalizarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 35 din 30.07.2010, pentru reorganizarea Căminului
Cultural Repedea în Centru Cultural Repedea şi aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcŃionare a centrului cultural
IniŃiator primar łiudic Pavel;
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.
48/2010 privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35 din 30.07.2010,
pentru reorganizarea Căminului Cultural Repedea în Centru Cultural Repedea şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a centrului cultural.
Domnul primar afirmă că Căminul Cultural Repedea a fost reabilitat şi dotat cu tot ce
are nevoie un cămin cultural; s-au cheltuit mulŃi bani pentru reabilitare şi dotare şi
domnul director Popovici Vasile nu şi face datoria ca director; este o mizerie de
nedescris peste tot, în faŃa Căminului, în jurul Căminului Cultural Repedea, în incinta
etc. Mai mult că atâta nu se Ńine de serviciu nu ştie nimeni când vine la serviciu şi
când nu vine, nu poŃi să-i spui nimic.
Domnul primar se întreabă la ce trebuie schimbată denumirea Căminului Cultural în
Centru Cultural dacă şi aşa nu şi face datoria în acest sens. Afirmă că îi va transmite
la domnul director o notă explicativă şi dacă nu se Ńine de treabă să lase în pace
instituŃia şi să meargă ori unde. Cine o să-i poate înghiŃi atâtea lipsuri şi dezordine,
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pentru aceste motive propune Consiliului Local Repedea să revoce hotărârea
Consiliului Local Repedea prin care s-a aprobat transformare din Cămin Cultural în
Centru Cultural Repedea. De asemenea afirmă că pentru lucrările de reabilitare a
căminului cultural s-au cheltuit in jur de 4-5 miliarde de lei iar directorul căminului
cultural a ajuns să-şi bată joc de banii investiŃi.
Doamna consilier local Miculaiciuc Liuba Mihaela în cuvântul solicită că trebuie
luate măsuri în privinŃa curăŃeniei în şi împrejurul căminului cultural şi că domnul
Popovici Vasile să se implice mai mult în actul de cultură din comuna Repedea; să
organizeze diferite activităŃi culturale, astfel încât tinerii comunei să fie atraşi în
aceste activităŃi. Referitor la revocarea hotărârii consiliului local cu care s-a aprobat
schimbarea denumiri din Căminul Cultural în Centru Cultural este de acord dacă
consiliul local asigură finanŃarea acestei instituŃii iar domnul director trebuie să-şi
facă datoria în acest sens.
Domnul consilier local Pop Ioan afirmă că dacă domnul Popovici Vasile nu-şi face
datoria să fie schimbat.
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 12 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
6. Prezentarea situaŃiei Şcolare după începerea noului an şcolar 2010-2011
Domnul łudic Mihai, în calitate de director de şcoală prezintă situaŃia şcolară pentru
anul şcolar 2010-2011, în care arată faptul că Şcoala de Arte şi Meserii Repedea îşi
va deschide porŃile în bune condiŃii; este asigurată cu material didactice, cu lemne de
foc pentru iarnă, a fost igienizată iar catedrele sunt ocupate de cadrele didactice
calificate.
7. Alte diverse probleme ale cetăŃenilor comunei Repedea.
Domnul consilier local Iacobciuc Alexa solicită să fie balastat drumul comunal
Lujana;
Domnul primar răspunde că dacă vor fi bani va balastat drumul pe Lujana.
Domnul consilier local Iacobciuc Alexa arată că toată mizeria din groapa septica a lui
Longa şi Narcis iese în drumul comunal în centru comunei.
Domnul primar afirmă că va face o adresa scrisa către cele două firme ca să-şi
rezolve problema cu groapa septică, dacă nu li se va retrage autorizaŃia de
funcŃionare;
Domnul primar arată faptul că a venit Curtea de Conturi în control şi în urma
verificărilor efectuate au găsit 3 miliarde de lei, care s-au dat la firma care execută
lucrările de alimentare cu apa, cu care s-au cumpărat conducte şi s-a depăşit avansul
de 15% care trebuia acordat firmei;
Domnul primar arată faptul că s-a construit scena la Lujana pe terenul lui Beuca
Mihai şi trebuie dat teren în loc;
- Domnul consilier local Ciorei Vasile îl întreabă pe domnul primar de faptul că el
ştia că Beuca trebuia să construiască scena la Lujana cu vestiare şi să îngrădească
terenul de fotbal pentru terenul care ia fost dat la Lujana;
Domnul primar răspunde că nu-i treaba domnului consilier Ciorei Vasile ce şi cum sa făcut; domnul Beuca Mihai a dat materiale pentru primărie când s-a reabilitat în
schimbul terenului pe care la primit la Lujana;
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Domnul primar aduce la cunoştinŃa consiliului local faptul că drumul pe Lespedea de
Sus este spălat de apă în urma ploilor torenŃiale şi nu se poate circula pe el trebuie să
înceapă reparaŃiile pe acest drum prin balastare şi cilindrare şi cetăŃeni din zona
Lespedea să sape şanŃuri pe marginea drumului, pentru ca apa să se scurgă pe
marginea drumului
Directorul Scoli de Arte şi Meserii arata faptul că trebuie asigurată parcarea pentru
cadre didactice.
Domnul primar afirmă că în cursul anului 2011 va face parcare pentru autoturisme;
Domnul primar aduce la cunoştinŃa consiliului local faptul că a avut loc Controlul de
fond la Primăria Repedea unde în urma controlului efectuat s-a constatat faptul că
secretarul comunei Repedea a fost găsit cu toate documentele făcute la zi şi a fost
lăudat de inspectorii care au efectuat controlul şi poate da lecŃii la alŃii.
Domnul primar supune spre aprobare Consiliului local acordarea la domnul Chezan
Traian a 50 m.c., lemn de esenŃă răşinoasă, pentru a putea fi ajutat în vederea acoperii
cheltuielilor de transport pe care le-a făcut cu aducerea soŃiei sale decedate din
Spania. S-a aprobat în unanimitate de voturi.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinŃă declară şedinŃa închisă,
mulŃumind membrilor consiliului local pentru participare.
ŞedinŃa se încheie la ora 18.00.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier Recalo Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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