ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 29.04.2011
cu ocazia şedinŃei ordinare a 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: 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 toŃi consilierii locali 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
27.04.2011.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinŃei consiliului local din 27.04.2011. 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. 23/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă
pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2011;
2. Proiect de hotărâre nr. 24/2011 privind privind atestarea apartenenŃei la
domeniul public al comunei Repedea a imobilului teren de natură neproductiv 3040 mp. şi clădiri în suprafaŃă totală de 945 m.p. şi teren înscris în CF nr. 50077
din nr. top. 3559, în suprafaŃă de 1244 m.p. şi CF 50070 nr. top. 3563/2, în
suprafaŃă de 1796 m.p. la dispensarul uman, situate în comuna Repedea;
3. Proiect de hotărâre nr. 25/2011 privind dezlipirea imobilului cu nr. topo.
1641/3, înscris în C.F. nr. 50030 Repedea şi în nr. topo. 1666/3 înscris în C.F. nr.
50016 Repedea, în imobile cu nr. topo. noi, după cum urmează: nr. topo. 641/3/1 în
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suprafaŃă de 6001 m.p. care devine număr cadastral 50036 şi nr. topo. 1641/3/2 şi
nr. topo 1666/6 în suprafaŃă de 1926 m.p., care devine nr. cadastral 50036;
4. Proiect de hotărâre nr. 26/2011 privind reactualizarea contractelor de
închiriere la Dispensarul uman Repedea şi stabilirea chiriei pe m.p. desfăşurat pe
cabinet medical şi dependinŃe folosite pentru fiecare medic de familie în parte;
5. Proiect de hotărâre nr. 27/2011 privind aprobarea achiziŃionării din
bugetul local pentru ceteŃenii comunei Repedea, care nu pot beneficia de
alimentare cu apă potabilă centralizată pe motiv că stau la pereferiile comunei
Repedea, cu 10.000 m.l. Ńeavă apă (PE 80) diametru 32x2 PNG., 440 saci de
ciment, 80 de bare de fier beton de «Q » 10 şi 10.000 saci de plastic pentru gunoi
menajer;
6. Proiect de hotărâre nr. 28/2011 privind delegarea serviciului public de
salubrizare al comunei Repedea, judeŃul Maramureş către SC HERODOT SA
Sighetu MarmaŃie;
7. Proiect de hotărâre nr. 29/2011 privind aprobarea unei cantităŃi de 100
m.c. lemn lucru răşinoase din pădurea comunală, cu titlu gratuit, Bisericii
Penticostale nr. 1 Repedea, pentru executarea lucrărilor de reparaŃii la clădirea
bisericii;
8. Prezentarea de către primarul comunei Repedea a Raportului anual
privind starea economică, socială şi de mediu a unităŃii-administrativ teritorială în
temeiul prevederilor art. 63, alin. (3) litera (a) din Legea administraŃiei publice
locale nr. 215/2001 republicată şi modificată;
9. Prezentarea Raportului de activitate al viceprimarului şi consilierilor
locali aleşi din cadrul consiliului local, în temeiul prevederilor art. 51 alin. (4) din
Legea AdministraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată şi modificată ;
10. Prezentarea de către Postul de PoliŃe Repedea a Raportului privind
întărirea ordinii şi siguranŃei publice în apărarea cu fermitate al avutului public,
privat şi personal, starea infracŃonală şi contravenŃională pe raza comunei Repedea,
problemele ridicate de minori, activităŃi de popularizare a legislaŃiei în perioada de
01.01.2010-31.12.2010 şi măsurile pentru îmbunătăŃirea activităŃii în viitor;
11. Pregătirea ediŃiei a IX a Sărbătorii Narciselor în ultima duminică din
luna mai 2011;
12. Alte diverse probleme ale cetăŃenilor comunei Repedea.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. łudic Mihai:
1. Proiect de hotărâre nr. 23/2011 privind alegerea preşedintelui
de şedinŃă pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2011
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de
hotărâre nr. 23/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru lunile aprilie,
mai şi iunie 2011;
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Se fac propuneri din partea consilierilor locali. Este propus domnul consilier łudic
Mihai.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2.
Proiect de hotărâre nr. 24/2011 privind privind atestarea
apartenenŃei la domeniul public al comunei Repedea a imobilului teren de
natură neproductiv -3040 mp. şi clădiri în suprafaŃă totală de 945 m.p. şi
teren înscris în CF nr. 50077 din nr. top. 3559, în suprafaŃă de 1244 m.p. şi CF
50070 nr. top. 3563/2, în suprafaŃă de 1796 m.p. la dispensarul uman, situate
în comuna Repedea
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 24/2011 privind privind atestarea apartenenŃei la domeniul public al comunei
Repedea a imobilului teren de natură neproductiv -3040 mp. şi clădiri în suprafaŃă
totală de 945 m.p. şi teren înscris în CF nr. 50077 din nr. top. 3559, în suprafaŃă de
1244 m.p. şi CF 50070 nr. top. 3563/2, în suprafaŃă de 1796 m.p. la dispensarul
uman, situate în comuna Repedea.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3. Proiect de hotărâre nr. 25/2011 privind dezlipirea imobilului cu nr.
topo. 1641/3, înscris în C.F. nr. 50030 Repedea şi în nr. topo. 1666/3 înscris în
C.F. nr. 50016 Repedea, în imobile cu nr. topo. noi, după cum urmează: nr.
topo. 641/3/1 în suprafaŃă de 6001 m.p. care devine număr cadastral 50036 şi
nr. topo. 1641/3/2 şi nr. topo 1666/6 în suprafaŃă de 1926 m.p., care devine nr.
cadastral 50036
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 25/2011 privind dezlipirea imobilului cu nr. topo. 1641/3, înscris în C.F. nr.
50030 Repedea şi în nr. topo. 1666/3 înscris în C.F. nr. 50016 Repedea, în imobile
cu nr. topo. noi, după cum urmează: nr. topo. 641/3/1 în suprafaŃă de 6001 m.p.
care devine număr cadastral 50036 şi nr. topo. 1641/3/2 şi nr. topo 1666/6 în
suprafaŃă de 1926 m.p., care devine nr. cadastral 50036 precum şi documentele
anexă ce compun această hotărâre de consiliu local. Dânsul arată că din anul 1991
se cere restituirea terenului la foştii proprietari iar domnul Ciorei Vasile – fostul
primar nu a dat la cetăŃenii din comună.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat
4. Proiect de hotărâre nr. 26/2011 privind reactualizarea contractelor de
închiriere la Dispensarul uman Repedea şi stabilirea chiriei pe m.p. desfăşurat
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pe cabinet medical şi dependinŃe folosite pentru fiecare medic de familie în
parte.
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 26/2011 privind reactualizarea contractelor de închiriere la Dispensarul uman
Repedea şi stabilirea chiriei pe m.p. desfăşurat pe cabinet medical şi dependinŃe
folosite pentru fiecare medic de familie în parte. De asemenea, a prezentat şi
situaŃia juridică a închirierilor. Trebuie refăcute toate contractele cu medicii de
familie. Medicii trebuie să asigure lemne şi să platească cuerntul şi igienizarea.
Chirai va fi folosită pentru întreŃinerea dispensarului uman.
Domnul consilier Pop Ioan afirmă că este mult 100 Euro pe lună pentru un cabinet
iar în alte localităŃi medicii primesc spaŃiile gratis.
Domnul primar afirmă că dacă medicii nu vor lua bani de la cetăŃeni atunci spaŃiile
le vor fi date gratuit.
Domnu primar afirmă că s-a tot dat la medici, ei când au ajuns în localitatea au
venit doar cu trusa medicală. S-au dat şi lemne.
Domnul consilier Recalo Mihai afirmă că domnul Zimbrean – medic de familie ar
trebui să plătească chirie măcar 100 de Euro.
Domnul primar afirmă că în acest moment medicii fac programări pentru bolnavi
iar altfel nu-i primesc pe pacienŃi.
Consilierii sunt de acord ca în cazul în care nu se iau bani de la oameni medicii să
nu fie obligaŃi să plătească chiria de 100 de euro.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat
5. Proiect de hotărâre nr. 27/2011 privind aprobarea achiziŃionării din
bugetul local pentru ceteŃenii comunei Repedea, care nu pot beneficia de
alimentare cu apă potabilă centralizată pe motiv că stau la pereferiile
comunei Repedea, cu 10.000 m.l. Ńeavă apă (PE 80) diametru 32x2 PNG., 440
saci de ciment, 80 de bare de fier beton de «Q » 10 şi 10.000 saci de plastic
pentru gunoi menajer
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de
hotărâre nr. 27/2011 privind aprobarea achiziŃionării din bugetul local pentru
ceteŃenii comunei Repedea, care nu pot beneficia de alimentare cu apă potabilă
centralizată pe motiv că stau la pereferiile comunei Repedea, cu 10.000 m.l. Ńeavă
apă (PE 80) diametru 32x2 PNG., 440 saci de ciment, 80 de bare de fier beton de
«Q » 10 şi 10.000 saci de plastic pentru gunoi menajer. Acesta afirmă că de la
Laver Vasile nu s-a putut lua furtun pentru că primăria nu are bani, în schimb au
fost achiziŃionate 10000 m.liniar de furtun şi 10.000 saci din plastic din Salva. A
venit Şimoneac la mine că a săpat în pământ îngheŃat şi i-am dat furtun. A fost
adus ciment pentru podeŃe şi a venit toată Repedea să ceară ciment. Nu se poate da
la toŃi cei care cer.
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Domnul primar afirmă că au venit cetăŃeni la primărie şi l-au scuipat precum
Liscovici Mihai pentru că nu i-a dat furtun. Domnul viceprimar i-a dat furtun şi a
făcut scandal că nu a primit furtun şi de la primar. De asemenea, Leanceatiuc a
venit să ceară furtun şi l-a înjurat pe primar. De asemenea, domnul primar afirmă
că l-a sunat băiatul lui Vlad şi la insultat.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
6. Proiect de hotărâre nr. 28/2011 privind delegarea serviciului public
de salubrizare al comunei Repedea, judeŃul Maramureş către SC HERODOT
SA Sighetu MarmaŃie
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de
hotărâre nr. 28/2011 privind delegarea serviciului public de salubrizare al comunei
Repedea, judeŃul Maramureş către SC HERODOT SA Sighetu MarmaŃie;
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
7. Proiect de hotărâre nr. 29/2011 privind aprobarea unei cantităŃi de
100 m.c. lemn lucru răşinoase din pădurea comunală, cu titlu gratuit, Bisericii
Penticostale nr. 1 Repedea, pentru executarea lucrărilor de reparaŃii la
clădirea bisericii
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de
hotărâre nr. 29/2011 privind aprobarea unei cantităŃi de 100 m.c. lemn lucru
răşinoase din pădurea comunală, cu titlu gratuit, Bisericii Penticostale nr. 1
Repedea, pentru executarea lucrărilor de reparaŃii la clădirea bisericii.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
8. Prezentarea de către primarul comunei Repedea a Raportului anual
privind starea economică, socială şi de mediu a unităŃii-administrativ
teritorială în temeiul prevederilor art. 63, alin. (3) litera (a) din Legea
administraŃiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi modificată
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă raportul anual.
Afirmă că viceprimarul trebuie să fie mai implicat şi că va face sondaj pentru a
vedea dacă va mai candida. Balastul s-a pus pe terenu primăriei. Când a fost primar
a făcut de toate. Nu erau bani pe vremea când era viceprimar.
9. Prezentarea Raportului de activitate al viceprimarului şi consilierilor
locali aleşi din cadrul consiliului local, în temeiul prevederilor art. 51 alin. (4)
din Legea AdministraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată şi modificată
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Luări de cuvânt:
Domnul viceprimar Bejera Pavel prezintă raportul anual.
10. Prezentarea de către Postul de PoliŃe Repedea a Raportului privind
întărirea ordinii şi siguranŃei publice în apărarea cu fermitate al avutului
public, privat şi personal, starea infracŃonală şi contravenŃională pe raza
comunei Repedea, problemele ridicate de minori, activităŃi de popularizare a
legislaŃiei în perioada de 01.01.2010-31.12.2010 şi măsurile pentru
îmbunătăŃirea activităŃii în viitor.
Domnul primar afirmă că poliŃia trebuie să se prezinte la Consiliul Local şi trebuie
să asculte de reprezentanŃii consiliulu local. A fost spartă o instalaŃie electrică.
Cei care au spart trebuie să repare tot ce s-a stricat.
11. Pregătirea ediŃiei a IX-a Sărbătorii Narciselor în ultima duminică
din luna mai 2011
Domnul primar prezintă modul de pregătire a organizării sărbătorii narciselor.
Domnul primar afirmă că va trebui dată o hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor.
Se vor solicita sponsorizări din partea gazdelor de munte pentru că primesc peste 1
miliard de lei pentru un gol de munte. Se va cere sponsorizare de la fiecare.
Domnul primar anunŃă că în data de 13 iulie 2011 se va organiza o evanghelizare
pe terenul de fotbal şi va fi invitat grupul SperanŃa
Domnul Vasile Popovici va executa tribuna de la terenul de fotbal
12. Diverse:
Domnul primar afirmă că la Miculaiciuc Andrei trebuie dat în schimbul terenului
de la PoliŃie.şi că domnul Miculaiciuc are un teren lângă łudic Vasile care ar
putea fi schimbat cu 13 ari de teren la depozitul de lemne.
Domnul primar a amintit de inspecŃia în pădurea comunală.
Domnul primar a prezentat o solicitare pentru organizarea unei nunŃi, în mod
gratuit, în căminul cultural. Nu s-a aprobat.
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
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