ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 27.12.2010
cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului Local al comunei Repedea
ŞedinŃa începe la ora 13,00.
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. 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 (lipseşe
domnul consilier Popovici Vasile). 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. 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 15.12.2010.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al şedinŃei consiliului
local din data de 15.12.2010. 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. 84/2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2010;
2. Proiect de hotărâre nr. 85/2010, privind aprobarea achiziŃionării a 10.000 ml Ńeavă apă PE
80-32x2PN6 din fonduri proprii ale Consiliului Local pentru alimentarea cu apă potabilă a
populaŃiei comunei Repedea care locuieşte în cătunele: Lespedea de Sus, Plaic, Pentaia, Hecica,
Cereşenica, Gruni, Scorodni, jobo şi care nu poate fi branşată la conducta de apă potabilă stradală
a comunei repedea, pentru obiectivul de investiŃii „Alimentare cu apă potabilă a comunei
Repedea”;
3. Proiect de hotărâre nr. 86/2010, privind aprobarea pentru anul 2010 a consumului de
combustibil, în cantitate de 19800 litri folosite la microbuzul cu 16 locuri şi Dacia Logan cu 5
locuri pentru transport copii la Şcoala de Arte şi Meserii nr. 1 Repedea şi Şcoala cu clasele I-VIII
Micluşa, autoturismul marca Wolkswagen – folosit în aparatul propriu de specialitate al primarului,
tractor cu remorcă folosit la strângerea gunoaielor menajere de la populaŃie şi întreŃinerea
drumurilor şi uliŃelor comunale, transportul cu remorcă a lemnelor de foc pentru şcoli, dispensarul
uman, căminul cultural şi primărie, asigurarea intervenŃiei în timpul calamităŃilor naturale din luna
iunie 2010 precum şi în zilele de 8-9 spre 10 noiembrie 2010 cu buldozer, autobasculantă şi tractor;
4. Proiect de hotărâre nr. 87/2010, privind concesionarea, prin încredinŃare directă a unui
teren de natură neproductivă, în locul numit „Lujana”, în suprafaŃa de 2000 m.p., cu numărul
cadastral 50073 pe UAT Repedea din domeniul privat al comunei Repedea, administrat de
Consiliul Local Repedea, în vederea extinderii construcŃiilor firmei Mitru-DănuŃ Trans Impex SRL,
cu sediul social în localitatea Repedea, nr. 335, judeŃul Maramureş;
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5. Proiect de hotărâre nr. 88/2010, privind concesionarea, prin încredinŃare directă a unui
teren de natură neproductivă-construcŃii, în locul numit „Lujana”, în suprafaŃă de 1500 mp, cu
numărul cadastral 50074, pe UAT Repedea, din domeniul public al comunei Repedea, administrat
de Consiliul Local Repedea, în vederea extinderii construcŃiilor pentru firma DANCU SRL, cu
sediul social în localitatea Repedea, nr. 352.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. Recalo Mihai:
1. Proiect de hotărâre nr. 84/2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2010
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre nr.
84/2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010.
Se supune la vot: Se supune la vot: se aprobă cu 11 voturi pentru şi o abŃinere (Miculaiciuc
Liuba Mihaela).
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. Recalo Mihai:
2. Proiect de hotărâre nr. 85/2010, privind aprobarea achiziŃionării a 10.000 ml Ńeavă
apă PE 80-32x2PN6 din fonduri proprii ale Consiliului Local pentru alimentarea cu apă
potabilă a populaŃiei comunei Repedea care locuieşte în cătunele: Lespedea de Sus, Plaic,
Pentaia, Hecica, Cereşenica, Gruni, Scorodni, jobo şi care nu poate fi branşată la conducta de
apă potabilă stradală a comunei repedea, pentru obiectivul de investiŃii „Alimentare cu apă
potabilă a comunei Repedea”;
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 85/2010, privind aprobarea achiziŃionării a 10.000 ml Ńeavă apă PE 80-32x2PN6 din fonduri
proprii ale Consiliului Local pentru alimentarea cu apă potabilă a populaŃiei comunei Repedea care
locuieşte în cătunele: Lespedea de Sus, Plaic, Pentaia, Hecica, Cereşenica, Gruni, Scorodni, jobo şi
care nu poate fi branşată la conducta de apă potabilă stradală a comunei repedea, pentru obiectivul
de investiŃii „Alimentare cu apă potabilă a comunei Repedea”.
Se supune la vot: se aprobă cu 11 voturi pentru şi o abŃinere (Miculaiciuc Liuba Mihaela).
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. Recalo Mihai:
3. Proiect de hotărâre nr. 86/2010, privind aprobarea pentru anul 2010 a consumului
de combustibil, în cantitate de 19800 litri folosite la microbuzul cu 16 locuri şi Dacia Logan
cu 5 locuri pentru transport copii la Şcoala de Arte şi Meserii nr. 1 Repedea şi Şcoala cu
clasele I-VIII Micluşa, autoturismul marca Wolkswagen – folosit în aparatul propriu de
specialitate al primarului, tractor cu remorcă folosit la strângerea gunoaielor menajere de la
populaŃie şi întreŃinerea drumurilor şi uliŃelor comunale, transportul cu remorcă a lemnelor
de foc pentru şcoli, dispensarul uman, căminul cultural şi primărie, asigurarea intervenŃiei
în timpul calamităŃilor naturale din luna iunie 2010 precum şi în zilele de 8-9 spre 10
noiembrie 2010 cu buldozer, autobasculantă şi tractor
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 86/2010, privind aprobarea pentru anul 2010 a consumului de combustibil, în cantitate de
19800 litri folosite la microbuzul cu 16 locuri şi Dacia Logan cu 5 locuri pentru transport copii la
Şcoala de Arte şi Meserii nr. 1 Repedea şi Şcoala cu clasele I-VIII Micluşa, autoturismul marca
Wolkswagen – folosit în aparatul propriu de specialitate al primarului, tractor cu remorcă folosit la
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strângerea gunoaielor menajere de la populaŃie şi întreŃinerea drumurilor şi uliŃelor comunale,
transportul cu remorcă a lemnelor de foc pentru şcoli, dispensarul uman, căminul cultural şi
primărie, asigurarea intervenŃiei în timpul calamităŃilor naturale din luna iunie 2010 precum şi în
zilele de 8-9 spre 10 noiembrie 2010 cu buldozer, autobasculantă şi tractor.
Se supune la vot: se aprobă cu 11 voturi pentru şi o abŃinere (Miculaiciuc Liuba Mihaela).
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. Recalo Mihai:
4. Proiect de hotărâre nr. 87/2010, privind concesionarea, prin încredinŃare directă a
unui teren de natură neproductivă, în locul numit „Lujana”, în suprafaŃa de 2000 m.p., cu
numărul cadastral 50073 pe UAT Repedea din domeniul privat al comunei Repedea,
administrat de Consiliul Local Repedea, în vederea extinderii construcŃiilor firmei MitruDănuŃ Trans Impex SRL, cu sediul social în localitatea Repedea, nr. 335, judeŃul Maramureş
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 87/2010, privind concesionarea, prin încredinŃare directă a unui teren de natură neproductivă, în
locul numit „Lujana”, în suprafaŃa de 2000 m.p., cu numărul cadastral 50073 pe UAT Repedea din
domeniul privat al comunei Repedea, administrat de Consiliul Local Repedea, în vederea extinderii
construcŃiilor firmei Mitru-DănuŃ Trans Impex SRL, cu sediul social în localitatea Repedea, nr.
335, judeŃul Maramureş;
Se supune la vot: se aprobă cu 11 voturi pentru şi o abŃinere (Miculaiciuc Liuba Mihaela).
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. Recalo Mihai:
5. Proiect de hotărâre nr. 88/2010, privind concesionarea, prin încredin-Ńare directă a
unui teren de natură neproductivă-construcŃii, în locul numit „Lujana”, în suprafaŃă de 1500
mp, cu numărul cadastral 50074, pe UAT Repedea, din domeniul public al comunei Repedea,
administrat de Consiliul Local Repedea, în vederea extinderii construcŃiilor pentru firma
DANCU SRL, cu sediul social în localitatea Repedea, nr. 352.
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 88/2010, privind concesionarea, prin încredinŃare directă a unui teren de natură neproductivăconstrucŃii, în locul numit „Lujana”, în suprafaŃă de 1500 mp, cu numărul cadastral 50074, pe UAT
Repedea, din domeniul public al comunei Repedea, administrat de Consiliul Local Repedea, în
vederea extinderii construcŃiilor pentru firma DANCU SRL, cu sediul social în localitatea Repedea,
nr. 352.
Se supune la vot: se aprobă cu 11 voturi pentru şi o abŃinere (Miculaiciuc Liuba Mihaela).
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 14.40.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier Recalo Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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