ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 09.12.2011
cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului Local al comunei Repedea

ŞedinŃa începe la ora 10,00.
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: dl. primar
łiudic Pavel şi dl. viceprimar Bejera Pavel.
Dl. primar łiudic Pavel: În temeiul art. 39 alin. 4 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 13 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 precedente.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al şedinŃei consiliului
local din data precedenta. 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. Prezentarea situației deosebite în care se găsește actual comuna Repedea datorită ploilor
torenŃiale care s-au abătut asupra comunei Repedea și a comunei Poienile de sub Munte, în urma
cărora s-au produs inundații pe cele două râuri, respective râul Tomnatic și râul Ruscova, unde au
fost afectate gospodăriile cetățenești, terenuri agricole, Drumul Județean D.J.187 și drumul
comunal C4-Tomnatic;
2. Convocarea, în regim de urgență, a Comitetului pentru SituaŃii de Urgentă la nivelul
comunei Repedea, conform anexei nr. 2 din prezenta invitație;
3. Convocarea Centrului Operativ pentru Situații de Urgență, conform Anexei 3 din
prezenta invitație.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. Recalo Mihai dă cuvântul la domnul primar:
Domnul primar prezintă situația deosebită în care se găsește, în prezent comuna Repedea datorită
ploilor torențiale care s-au abătut asupra comunei Repedea și comunei Poienile de sub Munte, în
urma cărora sau produs inundații pe cele două râuri respective râul Tomnatic și râul Ruscova, unde
au fost afectate gospodăriile cetățenești, terenurile agricole, Drumul Județean D.J. 187, drumul
communal C4-Tomnatic, o parte din societăți comerciale și o clădire a unui cult religios, aparținând
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea – Reformată.
Primarul comunei Repedea arată în raportul său faptul că în urma ploilor torențiale care au căzut și
persistă să cadă, la nivelul localități Repedea, sunt în pericol de inundații toate gospodăriile de pe
malul drept în aval de râul Tomnatic de-a lungul Drumului Comunal C4, în zona Pod Repedea1

Brigada Silvică Tomnatic, apa care deja a început se iasă din matcă revărsându-se, astfel pe
terenurile agricole și pe drumul comunal; avându-se în vedere faptul că localitatea Repedea este
străbătută de cele două râuri (Tomnatic și Ruscova) care izvorește din comuna învecinată Poienile
de sub Munte, unde și în comuna Poienile de sub Munte plouă torențial și toate pârâurile s-au
unflat şi se revarsă în râul Ruscova, râu care la intrare în comuna Repedea a început să iasă din
matcă și care deja a început se afecteze podul din locul numit Lujana, gospodăriile cetățenilor,
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Reformată, Școala cu clasele I-IV Lujana și cele două firme
care sunt așezate pe malul stâng al albiei râului Ruscova. Râul Ruscova, la ora 10,30 de minute în
data de 08.12.2010, se revărsă la intrare în Repedea, în locul numit Lujana și a inundat terenurile
agricole din zonă, apropiindu-se de gospodăriile cetățenilor și de firmele mai sus amintite.
Primarul comunei Repedea arată faptul că, dacă nu se intervine în regim de urgență cu utilaje
proprietatea persoanelor fizice și juridice din comună, (TAF, TRACTOR, ATOCAMIOANE,
AUTORE-MORCI) și cu material lemnos din pădurea comunală care se fie pus în calea apelor
sunt în pericol de a fi inundate și distruse urmatoarele obiective la nivelul comunei Repedea după
cum urmează: Podul din Centru comunei, Podul Lujana, Școala cu clasele I-VIII-Miclușa, Podul
Luh, Stația de Betoane a SC. NORD COMFOREST SA. în care se gasesc utilaje și prefabricate
pentru poduri și podețe, podul Scorodnei, podul Tomnatic, podul Hecica, totodată este în pericol de
a fi distrus Drumul Județean D.J.187, pe o lungime de 2 km în zona: HODNI, MICLUȘA și lângă
Podul LUJANA. Totodată sunt puse în pericol si de a fi distruse de apă 254 de gospodării care sunt
așezate pe malul drept și stâng a râului Ruscova și pe malul drept al râului Tomnatic.
Primarul comunei Repedea, pentru motivele arătate mai sus, atrage atenția tuturor consilierilor să
se deplaseze în teren în zone cu risc maxim de inundare și să intervine cu sprijinul cetățenilor cu
utilajele care vor fi puse la dispoziția fiecărei grupe operative de intervenție și care vor aduce
lemne, piatră și orice material care să limiteze la maximum efectele inundațiilor și mai mult ca
atâta să aibă în vedere evacuarea în regim de urgență populația, în cazul în care sunt amenințate de
apă și să fie aduși la Căminul Cultural Repedea și Școala Repedea pentru care s-au pregătit spații
de adăpostire a populației.
Primarul comunei, în calitate dee președinte a Comitetului Local pentru Situații de Urgență solicită
atât consilierilor cât și membrilor Comitetului pentru Situații de Urgență să-i aducă la cunoștință, în
regim de urgentă, dacă sunt puse în pericol zonele cu populație.
Primarul comunei Repedea precizează faptul că, situația calamităților din comună s-a raportat la
Instituția Prefectului și la ISU Maramureș, fapt pentru care vine în zonă domnul prefect Sandu
Pocol, însoțit de reprezentanții Apelor Române și reprezentanții ISU Maramureș.
Primarul comunei Repedea domnul Țiudic Pavel arată faptul că, pentru a putea minimalize efectele
calamităților naturale este nevoie de a aduce lemne din pădurea comunală cu utilaje TAF și Tractor
și puse pe marginea albiei de-a lungul Drumului Comunal C4 Tomnatic în lungime de 4 km și pe
marginea albiei râului Ruscova de-a lungul Drumului Județean DJ 187, fapt care poate înpiedica și
diminua în mare măsură catastrofele create la nivelul localității,
După scăderea în intensitate a apelor și trecerea pericolului de inundare se va forma o comisie de
constatare și evaluare a pagubelor la gospodăriile cetățenilor afectate de inundații și se vor
inventaria cioatele în pădurea comunală care vor fi tăiate, transportate și puse în albie pentru
limitarea revarsării albiei atăt pe râul Tomnatic cât și pe râul Ruscova, Procesele Verbale vor fi
întocmite de către cei doi pădurari care au în gestiune Pădurea Comunală Repedea și de comisia
numită de primar pentru evaluarea pagubelor și care vor conține nr. de bucăți/fire de arbori care va
fi extrasă din pădurea comunală în regim de urgență și care ulterior vor fi prezentate Consiliului
local, care va adopta o Hotărâre de Consiliu prin care se va scădea din gestiune nr. de bucăți/fire de
arbori care au fost tăiate în perioada căt vor dura inundațiile, și care vor fi aduse pentru intervenție.
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Preşedinte de şedinta invită consiliri să se înscrie la cuvânt după cum urmează:
Domnul consilier Iacobciuc Alexa arată faptul că, în cătunul Lujana sunt amenințate cu inundare în
jur de 55 de gospodării, Biserica Adventistă și două firme particulare, trebuie intervenit de urgentă
și de adus lemne și de pus pe marginea albie să nu mai rupe din mal.
Domnul consilier Duma Petru arată faptul că, dacă nu se intervine în zona Tomnatic lâgă Mlen apa
va rupe drumul comunal și va intra pe toate casele și Şcoala de Arte și Meserii și va ieși în centru
comunei Repedea.
Domnul primar solicită să se intervină urgent acolo unde este pericolul cel mai mare și consilierii
să aibă grijă să nu fie pierderi omenești.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinŃă declară şedinŃa închisă, mulŃumind
membrilor consiliului local pentru participare.
ŞedinŃa se încheie la ora 11.45.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier Recalo Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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