ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 28.01.2011
cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului Local al comunei Repedea

ŞedinŃa începe la ora 17,00.
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. 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 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 luna
decembrie 2010.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinŃei consiliului local din luna decembrie 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. 1/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe
lunile ianuarie, februarie şi martie 2011;
2. Proiect de hotărâre nr. 2/2011 privind aprobarea unui număr de 236 fire de
lemn răşinos de brad din pădurea comunală, folosit la calamităŃile naturale din zilele
de 08-10.12.2010, care au avut loc pe raza comunei Repedea;
3. Proiect de hotărâre nr. 3/2011 privind aprobarea Planului de acŃiune sau
lucrări de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă prestate
lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor
social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat;
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4. Proiect de hotărâre nr. 4/2011 privind aprobarea taxei speciale de oficiere a
căsătoriilor în afara orelor de program precum şi a zilelor libere de sâmbătă şi
duminică e la 30 de lei stabilită prin HCL nr. 31/2005 la 100 lei pentru anul 2011;
5. Proiect de hotărâre nr. 5/2011 privind instituirea taxei de 400 lei pentru
desfacerea căsătoriilor în faŃa ofiŃerului de stare civilă, în baza Legii nr. 202/2010
privind unele măsuri pentru accelerarea soluŃionării proceselor în materia divorŃului
administrativ, pe cale amiabilă, în scopul simplificării anumitor proceduri.
6. Prezentarea unei solicitări din partea SAM Repedea;
7. Diverse probleme ale cetăŃenilor.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. Recalo Mihai :
1. Proiect de hotărâre nr. 1/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă
pe lunile ianuarie, februarie şi martie 2011
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de
hotărâre nr. 1/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe lunile ianuarie,
februarie şi martie 2011.
Doamna consilier local Miculaiciuc Liuba îl propune pe domnul Brotnei. Domnul
Brotnei îl propune pe domnul łudic Mihai.
Este propus domnul consilier local łudic Mihai pentru a ocupa funcŃia de preşedinte
pentru perioada următoarelor 3 luni.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. łudic Mihai :
2. Proiect de hotărâre nr. 2/2011 privind aprobarea unui număr de 236
fire de lemn răşinos de brad din pădurea comunală, folosit la calamităŃile
naturale din zilele de 08-10.12.2010, care au avut loc pe raza comunei Repedea
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de
hotărâre nr. 2/2011 privind aprobarea unui număr de 236 fire de lemn răşinos de brad
din pădurea comunală, folosit la calamităŃile naturale din zilele de 08-10.12.2010,
care au avut loc pe raza comunei Repedea. Domnul primar precizează că aceste
lemne au fost tăiate pentru calamităŃi şi puse la marginea albiei pentru protejarea
populaŃiei la inundaŃii. Lemnele au fost aduse din pădurea comunală. Pădurarii au
făcut proces verbal din acre reiese câte fire de lemn au fost tătiate.
De asemenea domnul primar prezintă situaŃia juridică a tăierilor ilegale din pădurea
comunală. Au fost tăiate peste 1000 de fire. Acesta promite că în primăvara se va face
inspecŃie în pădurea comunală.
Domnul consilier local Ciorei Vasile afirmă că ştie foarte bine cum trebuie acŃionat
într-o calamitate şi cunoaşte efectele acestora asupra populaŃiei. Cu o parte din cioate
acoperim pădurarii. Ocolul silvic răspunde pentru cioate. În gestiunea acestuia se află
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pădurea. Viceprimarul trebuie mai mult să se implice în supravegherea tăierilor din
pădurea comunală. Sunt zile când se încarcăd in pădurea comunală. Acesta afirmă că
dânsul a avut o parcelă de pădure câştigată la licitaŃie dar alŃii exploatează pădurea
comunală fără licitaŃie. Îl acuză pe domnul viceprimar că nu-l interesează acest bun al
comunei. Ginerele lui Miculaiciuc Ioan (Bibol) taie zilnic. A cumpărat un taf din
banii opŃinuŃi din pădurea comunală, fără să plătească la primărie. A tăiat şi din
proprietatea domnului Ciorei Vasile. Acest om face ce vrea în pădurea comunală.
Domnul viceprimar are atribuŃii directe legate de proprietatea comunei.
Domnul consilier local Recalo Mihai afirmă că nu l-a văzut pe domnul Bibol să
facă tăieri în pădurea comunală.
Domnul consilier local Ciorei Vasile afirmă că va urmări procesul cum se taie din
pădurea comunală.
Domnul consilier local łudic Mihai afirmă că se poate merge cu maşina până la
brigada silvică şi se pot prinde hoŃii.
Domnul consilier local Popovici Vasile afirmă că ginerele lui Miculaiciuc a cărat
lemne toată vara din pădurea de la Sehleani şi la bătut pe Popovici Volodea pentru că
a spus că se taie din pădurea comunală.
Domnul viceprimar afirmă că nu a luat niciodată nimic din pădurea comunală.
Există contract de pază cu OS Poieni. Ei trebuie să stea la pândă. Primăria plăteşte
paza la OS Poieni.
Domnul consilier local Ciorei Vasile nu este de acord cu răspunsul domnul
viceprimar şi trebuie pus în vederea pădurarilor situaŃia furturilor înregistrate.
Domnul primar afirmă că l-a trimis pe domnul viceprimar Bejera Pavel şi pe
domnul consilier local Iacobciuc Alexa să verifice cum se taie în pădurea comunală.
De unul singur nu se poate face nimic.
Domnul primar afirmă că domnul consilier Ciorei Vasile va face parte din comisia
de inspecŃie din pădurea comunală.
Domnul primar afirmă că va urmări sesizarea realizată de domnul Popovici cu
privire la ginerele lui Miculaiciuc.
Domnul primar afirmă că în data de 01 februarie 2011 va organiza o întâlnire la OS
Poieni pentru cele sesizate.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. łudic Mihai :
3. Proiect de hotărâre nr. 3/2011 privind aprobarea Planului de acŃiune
sau lucrări de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă
prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară
de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 3/2011 privind aprobarea Planului de acŃiune sau lucrări de interes local pe anul
2011, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore
apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile
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Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Acesta afirmă că dacă nu se vor
realiza orele de muncă va răspunde primarul penal şi va fi sancŃionat prin amendă. Se
vor primi mai mulŃi bani pentru că nu se mai pot valorifica orele de muncă. Se va
realiza un plna de muncă pentru toate drumurile care vor fi întreŃinute de cei care sunt
apŃi de muncă.
Domnul consilier Popovici Vasile solicită ca beciul de la Căminul Cultural Repedea
să fie curăŃat.
Domnul consilier local Ciorei Vasile propune curăŃarea albiei rîului Repedea.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. łudic Mihai :
4. Proiect de hotărâre nr. 4/2011 privind aprobarea taxei speciale de
oficiere a căsătoriilor în afara orelor de program precum şi a zilelor libere de
sâmbătă şi duminică e la 30 de lei stabilită prin HCL nr. 31/2005 la 100 lei
pentru anul 2011
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 4/2011 privind aprobarea taxei speciale de oficiere a căsătoriilor în afara orelor de
program precum şi a zilelor libere de sâmbătă şi duminică e la 30 de lei stabilită prin
HCL nr. 31/2005 la 100 lei pentru anul 2011.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
5. Proiect de hotărâre nr. 5/2011 privind instituirea taxei de 400 lei pentru
desfacerea căsătoriilor în faŃa ofiŃerului de stare civilă, în baza Legii nr.
202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluŃionării proceselor în
materia divorŃului administrativ, pe cale amiabilă, în scopul simplificării
anumitor proceduri
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 5/2011 privind instituirea taxei de 400 lei pentru desfacerea căsătoriilor în faŃa
ofiŃerului de stare civilă, în baza Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru
accelerarea soluŃionării proceselor în materia divorŃului administrativ, pe cale
amiabilă, în scopul simplificării anumitor proceduri.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat
6. Prezentarea unei solicitări din partea SAM Repedea
Domnul primar prezintă solicitarea Şcolii Repedea pentru acordarea de sponsorizări
în vederea participării la competiŃii sportive.
Domnul consilier local łudic Mihai – director de şcoală precizează că elevii din
Repedea au câştigat locul 2 pe judeŃ la handbal. Se solicită 100 lei/persoană şi
transport asigurat precum şi echipament de joc.
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Domnul primar afirmă că pentru şcoală s-au alocat peste 1,5 miliarde de lei în anul
2011. De aici se poate finanŃa şi participarea la competiŃii sportive.
7. Diverse probleme ale cetăŃenilor.
Domnul primar prezintă referatul cu privire la plecarea în concediu a dnei łuŃa
maria şi a domnului Miculaiciuc Vasea. Prezintă situaŃia angajărilor şi afirmă că va fi
angajată cu jumătate de normă nora domnului consilier Duma Petru.
De asemenea domnul primar prezintă estimările bugetare pentru anul 2011.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinŃă declară şedinŃa închisă,
mulŃumind membrilor consiliului local pentru participare.
ŞedinŃa se încheie la ora 18.30.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier łudic Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel

5

