ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 08.04.2011
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. 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 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
21.03.2011.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinŃei consiliului local din 21.03.2011. 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. 19/2011 privind darea în folosinŃă gratuită a
terenurile aparŃinînd domeniului public al comunei Repedea, Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din
cadrul P. N. D. I. prin protocol încheiat cu Consiliul Local Repedea, judeŃul
Maramureş;
2. Proiect de hotărâre nr. 20/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul de investiŃie „Un mediu curat în bazinul Tisa Superioară:
Sistem de canalizare şi staŃie de epurare în localităŃile Repedea şi Ruscova, judeŃul
Maramureş”;
3. Proiect de hotărâre nr. 21/2011 privind modificarea organigramei şi al
statului de funcŃii a aparatului de specialitate al primarului comunei Repedea şi al
institutiilor publice din subordinea consiliului local.
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Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. łudic Mihai:
1. Proiect de hotărâre nr. 19/2011 privind darea în folosinŃă gratuită a
terenurile aparŃinînd domeniului public al comunei Repedea, Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor
prioritare din cadrul P. N. D. I. prin protocol încheiat cu Consiliul Local
Repedea, judeŃul Maramureş
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de
hotărâre nr. 19/2011 privind darea în folosinŃă gratuită a terenurile aparŃinînd
domeniului public al comunei Repedea, Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul P. N. D. I. prin
protocol încheiat cu Consiliul Local Repedea, judeŃul Maramureş. Domnul primar
arată că terenurile vor fi date ministerului doar pe perioada de asfaltare iar finanŃarea
se va realiza din bugetul de stat. LicitaŃia pentru lucrări va fi organizată de către
Ministerul Dezvoltării.
Domnul consilier Duma Petru întreabă ce se întâmplă cu aducŃiunea de apă, solicită
ca odată cu asfaltare să se finalizeze şi aducŃiunea de apă.
Domnul primar afirmă că drumul de la Lujana, în lungime de 2,5 km va fi asfaltat în
luna iunie 2011. Domnul primar afirmă că se va introduce conducat pentru microhidrocentrală pe mijlocul drumului.
Domnul primar afirmă că Primăria Repedea nu mai are datorii faŃă de executantul
lucrărilor de aducŃiune de apă. Mai este de plătit doar TVA de către Consiliul
JudeŃean Maramureş.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 20/2011 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiŃie „Un mediu curat în bazinul Tisa
Superioară: Sistem de canalizare şi staŃie de epurare în localităŃile Repedea şi
Ruscova, judeŃul Maramureş”
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 20/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiŃie „Un mediu curat în bazinul Tisa Superioară: Sistem de canalizare şi staŃie
de epurare în localităŃile Repedea şi Ruscova, judeŃul Maramureş”. Domnul primar
afirmă că s-a refăcut proiectul de canalizare pentru cele trei localităŃi de pe Valea
Ruscovei. Comuna Poienile de sub Munte a depus proiect, separat, la Ministerul
Mediului. Domnul primar prezintă devizul general pentru canalizare. StaŃia de
epurare se va face la Ruscova
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
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3. Proiect de hotărâre nr. 21/2011 privind modificarea organigramei şi al
statului de funcŃii a aparatului de specialitate al primarului comunei Repedea şi
al institutiilor publice din subordinea consiliului local
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 21/2011 privind modificarea organigramei şi al statului de funcŃii a aparatului de
specialitate al primarului comunei Repedea şi al institutiilor publice din subordinea
consiliului local.
Domnul primar arată că doreşte să restructureze postul de audit intern şi se va asocia
cu alte comune din zonă pentru realizarea auditului. Persoana de la audit se va duce
pe postul de la TIL prin dispoziŃie. Se vor restructura posturile. Nicio comună nu are
audit intern în afară de comuna Repedea.
Domnul consilier Popovici Vasile îl întreabă pe domnul primar ce se va întâmpla
dacă revine pe post doamna Miculaiciuc Ileana.
Domnul primar afirmă că aceasta nu va rămâne fără un post.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
Diverse alte probleme:
Domnul primar prezintă situaŃia păşunilor date în concesiune. Doreşte să nu se mai
semneze contracte în afară de dânsul. Domnul primar arată că atunci când se
organizează Sărbătoarea Narciselor deşi administratorii de goluri de munte au bani
ei nu sponsorizează evenimentul. Domnul primar solicită ca să se dea sponsorizări de
la 10 milioane în sus.
Domnul primar supune atenŃiei domnilor consilieri probleme terenului pentru
microhidrocentrală. Va trebui realizată o evaluare. PiaŃa se va extinde în continuare.
Se vor face înscrieri în carte funciară. Toate terenurile – păşuni, păduri comunale.
Din trei în trei luni trebuie reanalizate dosarele de ajutor social şi se va urmări atât
orele lucrate cât şi lucrările efectuate. Trebuie trimis regulat situaŃia lucrărilor la
PrestaŃii Sociale. 45 de persoane trebuie să lucreze zilnic. În data de 10 aprilie se va
face adunare publică cu cetăŃenii.
Domnul consilier Duma Petru supune atenŃiei consiliului local problema curăŃeniei în
comună. Solicită să nu se mai arunce resturi de ambalaje pe drumuri sau în apă.
Domnul primar afirmă că şi consilierii locali au dreptul să atragă atenŃia celor care
aruncă mizeria pe malul apei sau pe scurgerea şanŃurilor. În viitoarea şedinŃă de
consiliu local se va dezbate situaŃia contractelor pentru spaŃii ale medicilor de
familie. Medicii nu au realizat niciun fel de lucrări la dispensar.
Domnul Consilier Recalo Mihai supune atenŃiei consiliului local problema indigurii
şi a diverse bunuri de pe maluri. A fost noroc la ultimele inundaŃii că a căzut o staŃie
a NORDCONFOREST în apă. Dacă nu cădea staŃia toate casele de la şosea puteau fi
luate de apă. Trebuie refăcut zidul de protecŃi.
Domnul primar afirmă că apa vine dinspre Poieni şi se opreşte în staŃie. Trebuie să se
balasteze jos lângă Paraniuc. Zidul de lângă apă nu se poate face de către Primăria
Repedea ci de către Apele Române.
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Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinŃă declară şedinŃa închisă,
mulŃumind membrilor consiliului local pentru participare.
ŞedinŃa se încheie la ora 11.30.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier łudic Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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