ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 31.08.2011
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 9 consilieri, lipsind motivat domnii consilieri: Ciorei Vasile, Brotnei
Nicolae, Cauni Vasile şi Popovici Vasile. 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 data de
03.08.2011.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinŃei consiliului local din 03.08.2011. 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. 44/2011, privind încredinŃarea directă în vederea
furnizării de fructe (mere), conform programului de încurajare a consumului de
fructe în şcoli pentru anul şcolar 2011-2012, firmei S.C. PAN GRUP DUNCA
S.R.L.;
2. Proiect de hotărâre nr. 45/2011, privind încredinŃarea directă în vederea
furnizării produselor de panificaŃii (corn), conform programului guvernului „Corn
şi Lapte”, pentru anul şcolar 2011-2012, firmei S.C. PAN GRUP DUNCA S.R.L.;
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3. Proiect de hotărâre nr. 46/2011, privind refacerea drumului în zona
Lespedea de Sus-Plaic, în lungime de 5 km, afectat de alunecări de teren şi
inundaŃii;
4. Proiect de hotărâre nr. 47/2011, privind refacerea drumului comunal în
lungime de 4 km, afectat de alunecări de teren în urma inundaŃiilor din anul 2008
în zona Hecica-Ceretu;
5. Proiect de hotărâre nr. 48/2011, privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru anul 2011;
6. Proiect de hotărâre nr. 49/2011, privind alocarea de fonduri necesare
pentru executarea lucrărilor ce revin bugetului local pentru realizarea investiŃiei –
„GrădiniŃa cu program normal pentru 4 grupe Repedea” şi punerea la dispoziŃie a
terenului aferent construcŃiei;
7. Punerea în discuŃie a cereri unui grup de 13 cetăŃeni din comuna Repedea
care solicită deschiderea drumului pe fostul acostament pe unde curgea apa în
MLENOVEłEA şi care nu au acces către locuinŃe;
8. Prezentarea SituaŃiei începerii noului an şcolar 2011-2012;
9. Alte diverse probleme ale cetăŃenilor comunei Repedea.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. Recalo Mihai:
1. Proiect de hotărâre nr. 44/2011, privind încredinŃarea directă în
vederea furnizării de fructe (mere), conform programului de încurajare a
consumului de fructe în şcoli pentru anul şcolar 2011-2012, firmei S.C. PAN
GRUP DUNCA S.R.L.;
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 44/2011, privind încredinŃarea directă în vederea furnizării de fructe (mere),
conform programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli pentru anul
şcolar 2011-2012, firmei S.C. PAN GRUP DUNCA S.R.L.;
Acesta arată că domnul Dunca din Vişeud e Sus este cel mai apropiat de şcoală iar
conform legii se pot da contracte prin încredinŃare directă, deoarece nu se depăşesc
valor de 15.000 euro.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 45/2011, privind încredinŃarea directă în
vederea furnizării produselor de panificaŃii (corn), conform programului
guvernului „Corn şi Lapte”, pentru anul şcolar 2011-2012, firmei S.C. PAN
GRUP DUNCA S.R.L.;
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 45/2011, privind încredinŃarea directă în vederea furnizării produselor de
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panificaŃii (corn), conform programului guvernului „Corn şi Lapte”, pentru anul
şcolar 2011-2012, firmei S.C. PAN GRUP DUNCA S.R.L.;
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3. Proiect de hotărâre nr. 46/2011, privind refacerea drumului în zona
Lespedea de Sus-Plaic, în lungime de 5 km, afectat de alunecări de teren şi
inundaŃii
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 46/2011, privind refacerea drumului în zona Lespedea de Sus-Plaic, în lungime
de 5 km, afectat de alunecări de teren şi inundaŃii. Acesta arată că în urma
inundaŃiilor drumul a fost spălat de ape şi a fost blocat prin alunecare de teren.
Trebuie refăcut drumul astfel încât cetăŃenii din acea zonă să poată circula liber.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat
4. Proiect de hotărâre nr. 47/2011, privind refacerea drumului comunal
în lungime de 4 km, afectat de alunecări de teren în urma inundaŃiilor din
anul 2008 în zona Hecica-Ceretu
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 47/2011, privind refacerea drumului comunal în lungime de 4 km, afectat de
alunecări de teren în urma inundaŃiilor din anul 2008 în zona Hecica-Ceretu;
Acesta arată că în acea zonă din localitate sunt case la care nu există acces direct.
Drumul va fi construit de către Caniuca Vasile (NUC) şi lucrarea va fi achitată
doar în momentul în care vor exista bani la buget. Pe acel drum se va putea circula
cu maşini mari
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat
5. Proiect de hotărâre nr. 48/2011, 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. 48/2011, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2011.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat
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6. Proiect de hotărâre nr. 49/2011, privind alocarea de fonduri necesare
pentru executarea lucrărilor ce revin bugetului local pentru realizarea
investiŃiei –„GrădiniŃa cu program normal pentru 4 grupe Repedea” şi
punerea la dispoziŃie a terenului aferent construcŃiei;
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 49/2011, privind alocarea de fonduri necesare pentru executarea lucrărilor ce
revin bugetului local pentru realizarea investiŃiei –„GrădiniŃa cu program normal
pentru 4 grupe Repedea” şi punerea la dispoziŃie a terenului aferent construcŃiei;
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat
7. Punerea în discuŃie a cereri unui grup de 13 cetăŃeni din comuna
Repedea care solicită deschiderea drumului pe fostul acostament pe unde
curgea apa în MLENOVEłEA şi care nu au acces către locuinŃe
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă cererea a 13 cetăŃeni care doresc
deschiderea unui drum pentru a avea acces către gospodăriile lor.
Domnii consilieri sunt de acord, în unanimitate cu condiŃia ca să se bage un
buldozer înainte de începerea podului şi să se semneze pe propria răspundere.
8. Prezentarea SituaŃiei începerii noului an şcolar 2011-2012
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă situaŃia începerii anului şcolar:
- realizarea de lucrări la toate şcolile;
- igienizarea tuturor şcolilor;
- s-a renovat şcoal de la Lujana;
- deschiderea anului şcolar se va realiza la Şcoala din Lujana;
- microbuzul şcolar va trebui să ducă şi copii de la Lujana;
- solicită ca să se comaseze grădiniŃa cu şcoala şi după masă să se realizeze orele
claselor de 1-4;
Domnul director de şcoală łudic Mihai afirmă că se va face grădiniŃiă nouă la
Lujana, pentru 4 grupe de copii;
Domnul director afirmă că persoanele care nu au fost la concursul de ocupare a
unui post în învăŃământ nu vor putea preda, la fel şi persoanele care au luat note de
sub 5 nu vor putea preda. În acest moment sunt foarte multe catedre descoperite
din cauza că nu s-a luat concursul de profesor;
9. Diverse:
Domnul consilier Duma Petru îl întreabă pe domnul primar daca anul acesta va
fi finalizată lucrarea de aducŃiune a apei.
Domnul primar afirmă că primaria şi-a achitat datoria, în afară de plata TVA;
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Domnul consilier Duma Petru supune atenŃiei consiliului local problema
gunoaielor aruncate în apă solicitând să fie aplicate amenzi. Afirmând că cea mai
mizerabilă uliŃă este cea pe care dânsul locuieşte. Nu sunt saci de gunoi şi trebuie
puse lângă drum pentru a putea fi luate cu maşina de gunoi. Vin străinii şi găsesc
atâta mizerie.
Domnul primar afirmă că a fost în acea zonă cu şeful de post fiind făcute somaŃii
la cetăŃeni.
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 Recalo Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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