ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 27.05.2011
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 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
29.04.2011.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinŃei consiliului local din 29.04.2011. 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. 30/2011 privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru anul 2011;
2. Proiect de hotărâre nr. 31/2011 privind aprobarea unei cantităŃi de 100
m.c. lemn lucru răşinoase din pădurea comunală, cu titlu gratuit Bisericii Ortodoxe
Ucraineană din Repedea pentru lucrările de construcŃii a unei parohii noi;
3. Proiect de hotărâre nr. 32/2011 privind alocarea de la bugetul local a
sumei de 10.600 lei necesară pentru organizarea de către Primăria comunei
Repedea şi Consiliul Local Repedea a „Festivalului Sărbătorii Narciselor” - ediŃia a
IX-a, care va avea loc în perioada 28-29 mai 2011, precum şi a altor evenimente
care se vor derula în comuna Repedea în cursul anului 2011;
4. Diverse alte probleme ale comunei Repedea.
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Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. łudic Mihai :
1. Proiect de hotărâre nr. 30/2011 privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2011
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 30/2011 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2011. Acesta arată că rectificarea bugetului local se face pentru că în bugetul local
au intrat 120 milioane de lei de la vânzarea terenului de lângă pod şi din Tomnatic.
Acesta explică alocările bugetare şi spune că piaŃa se va reface mai sus de actuala
piaŃă, de cătr firma care a câştigat licitaŃia. De asemenea, îşi propune să asfalteze
parcarea de lângă şcoală şi va lărgi curtea şcolii cu terenul schimbat pentru un
TAF cu domnul Hrezdac Ştefan.
Domnul consilier Ciorei Vasile solicită clarificări la vânzarea terenului unde este
piaŃa în prezent. Dânsul afirmă că în mandatul său a rezolvat piaŃa, loc unde
înainte era o groapă şi că datorită lui actualul primar are ce vinde. La amenajare sau pus peste 200 de bascule de balastru. S-a vândut zona Tomnatic şi Sehleani –
obŃinute de primărie tot datorită dânsului, care a umblat pe la tribunal pentru acele
terenuri. Toate acestea trebuie să ştie şi consiliul local Repedea. Afirmă că nu a
fost de acord să se vândă terenul unde se află piaŃa dar dacă se prelungeşte piaŃa
atunci nu are nicio problemă. Dânsul mai afirmă că datorită dânsului s-au adus
bani în comună.
Domnul primar afirmă că la lucrările de la amenajare pieŃei au lucrat împreună,
atât actualul primar cât şi domnul Ciorei Vasile – fost primar. Sehleani a fost
păşune comunală. Domnul primar afirmă că în mandatul domnului Ciorei s-au
făcut diguri şi poduri unul lângă altul. FinanŃarea lor s-a datorat partidelor politice
şi aşa s-a realizat şi piaŃa. Tomnaticul s-a vândut pentru că actualul primar a
intervenit.
Domnul consilier Pop Ioan afirmă că terenul a fost îngrădit de Covaci Gheorghe şi
domnul Ciorei Vasile a trebuit să se certe cu persoana respectivă pentru a rezolva
problema.
Domnul consilier Iacobciuc Alexa afirmă că vor fi ajutaŃi 30 de oameni din
localitate;
Domnul secretar de comună Popovici Pavel afirmă că tot terenul a fost trecut pe
statutul român.
Doamna consilier Liuba Miculaiciuc afirmă că prima dată acel teren a fost
concesionat.
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. 31/2011 privind aprobarea unei cantităŃi de
100 m.c. lemn lucru răşinoase din pădurea comunală, cu titlu gratuit Bisericii
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Ortodoxe Ucraineană din Repedea pentru lucrările de construcŃii a unei
parohii noi
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de
hotărâre nr. 31/2011 privind aprobarea unei cantităŃi de 100 m.c. lemn lucru
răşinoase din pădurea comunală, cu titlu gratuit Bisericii Ortodoxe Ucraineană din
Repedea pentru lucrările de construcŃii a unei parohii noi. Acesta afirmă că îndata
de 13 iunie 2011 va avea loc o evanghelizare în comuna Repedea unde a fost
invitat şi grupul SperanŃa. Au fost chemaŃi pastori pentru organizarea
evenimentului şi s-au achitat nişte cheltuieli la biserica penticostală. Bisericile
penticostale nu au fonduri şi atunci primarul comunei a dat cu titlul gratuit 100
m.c. de lemn de răşinoase. Domnul primar arată că tot aşa şi biserica ortodoxă
solicită 100 m.c. de lemn necesar pentru lucrările la parohie. Biserica ortodoxă nu
are bani pentru începerea lucrărilor. Domnul primar afirmă că va ajuta şi biserica
adventistă cu scaune. De asemenea, primăria Repedea va aloca balast şi ciment
pentru parohia ortodoxă.
Domnul consilier Pop Ioan afirmă că dacă se aprobă numai 10 m.c. atunci ei vor
tăia 300 m.c. – se fac cruci pe lemne; Cruci pe lemne face domnul consilier Recalo
Mihai; pe lângă 100 m.c. se duc din pădurea comunală dublu.
Domnul consilier Recalo Mihai afirmă că domnul Pop Ioan a inventat toate astea.
Domnul consilier Pop Ioan solicită ca domnul Recalo Mihai să jure pe Biblie că nu
a luat lemne din pădurea comunală.
Domnul consilier Iacobciuc Alexa afirmă că trebuie aprobată cota de lemne şi
pentru biserică ortodoxă deoarece au nevoie acuma de ajutor.
Domnul consilier Recalo Mihai afirmă că nu ştie cum se vor putea scoate din
pădurea comunală 100 m.c. de lemn.
Doamna Miculaiciuc Liuba afirmă că dacă biserica ortodoxă nu are pădure atunci
trebuie dat şi la această biserică.
Domnul consilier Duma Petru afirmă că cu parcul natural nu se pune problema toată lumea taie.
Domnul primar afirmă că dacă se taie ilegal din pădurea comunală atunci
consilierii trebuie să meargă în control şi abia atunci să vorbească.
Domnul consilier Ciorei Vasile afirmă că nu va vota această hotărâre de consiliu
local. Într-un control după o jumătate de oră s-au găsit 70 de cioate. Cineva va intra
în puşcărie pentru asta. Domnul Pop Vasile a găsit în 2 ore 120 de cioate. Ocolul
Silvic Poieni trebuie să se ocupe de marcarea, fără marcaj se taie dublu. Trebuie
întocmită punerea în valoare. Nimeni nu supraveghează tăierile.
Domnul consilier Pop Ioan afirmă că dânsul va vota pentru biserică.
Domnul primar afirmă că şi domnul consilier Duma Petru a vândut sentinŃa lui
Miculaiciuc Maria, soŃia lui Florin.
Domnul consilier Miculaiciuc Liuba afirmă că arată că biserica penticostală nu are
pădure în proprietate şi totuşi a primit din partea Consiliulu Local Repedea 400
m.c. Domnul consilier Ciorei Vasile a zis că nu se va duce în control. Pădurarul
Şandor a zis şi că domnul Ciorei Vasile taie în pădurea comunală.
Domnul consilier Recalo Mihai afirmă că nu a văzut să taie în pădurea comunală.
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Domnul primar afirmă că se puneau cruci pe lemne şi asta a spus Vasile łiudic şi
cu Cinar Pavel. Iar domnul łudic Vasile a fost să scoată pe preot afară din biserică.
Domnul primar afirmă că va aduce o hotărâre de consiliu local la ocol pentru ca
reprezentanŃii ocolului silvic să urmărească cât se taie.
Domnul primar afirmă că nu-i influenŃează pe consilier cum să voteze. Consilierii
vor hotărî.
Domnul viceprima Bejera Pavel afirmă că consiliul local aprobă iar ocolul silvic
pune în valoare o cantitate de 100 m.c.
Se supune la vot: se aprobă cu 12 voturi şi o abŃinere (consilier local Ciorei
Vasile).
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. łudic Mihai :
3. Proiect de hotărâre nr. 32/2011 privind alocarea de la bugetul local a
sumei de 10.600 lei necesară pentru organizarea de către Primăria comunei
Repedea şi Consiliul Local Repedea a „Festivalului Sărbătorii Narciselor” - ediŃia a
IX-a, care va avea loc în perioada 28-29 mai 2011, precum şi a altor evenimente
care se vor derula în comuna Repedea în cursul anului 2011
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 32/2011 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 10.600 lei necesară
pentru organizarea de către Primăria comunei Repedea şi Consiliul Local Repedea
a „Festivalului Sărbătorii Narciselor” - ediŃia a IX-a, care va avea loc în perioada
28-29 mai 2011, precum şi a altor evenimente care se vor derula în comuna
Repedea în cursul anului 2011.
Domnul primar arată că domnul consilier Ciorei Vasile nu a dorit să sponsorizeze
evenimentul iar dânsul pe când nu era primar nu a cerut bani de la cetăŃeni. Nu a
pretins şi nu primit niciodată nimic de la administratorii de stâne.
Domnul primar arată că prima ediŃie s-a Ńinut şi s-a organizat împreună. Îl acuză pe
domnul consilier Ciorei Vasile că nu şi-a plătit concesiunea terenului şi că dânsul
nu a obligat pe nimeni să sponsorizeze Sărbătoarea Narciselor. ToŃi oamenii au
sponsorizat această sărbătoare. De aceea mai cere doar 106 milioane de la consiliu
local pentru a plăti un asamblu folcloric.
Domnul primar afirmă că domnul viceprimar şi domnul consilier Iacobciuc Alexa
au adus apă minerală şi suc de la firme din localitate.
Domnul consilier Ciorei Vasile afirmă că acum 2 ani a sponsorizat evenimentul cu
6 milioane de lei. Iar azi trebuie alocaŃi bani din buget.
Domnul primar afirmă că sărbătoarea va dura 2 zile pentru că în anul 2008 nu s-a
Ńinut şi nici în anul 2012 nu se va Ńine, fiind alegeri.
Domnul consilier Pop Ioan doreşte să afle câŃi au intere să dea bani. Patronec a luat
200 de saci de ciment gratuit de la primărie ca să-şi facă un podeŃ.
Domnul primar afirmă că vor participa toŃi reprezentanŃi de la APIA care vor spune
câŃi bani au intrat în comună.
Domnul primar arată că domnul consilier Ciorei Vasile are contract din anul 2008.
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Domnul viceprimar a dat citire la lista cu sponsorizări, firmele care au dat apă
minerală.
Domnul consilier Pop Ioan a propus alocarea a 120 milioane de lei pentru
Sărbătoarea Narciselor.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
La sfârşitul întâlnirii domnul primar i-a invitat pe domnii consilieri la o masă
comună cu funcŃionarii publici din primărie.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinŃă declară şedinŃa închisă,
mulŃumind membrilor consiliului local pentru participare.
ŞedinŃa se încheie la ora 18.20.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier łudic Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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