ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 09.11.2011
cu ocazia şedinŃei extraordinare 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. 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. Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art. 41
din aceeaşi lege, declară şedinŃa deschisă şi îl roagă pe domnul consilier Ciorei
Vasile să preia conducerea lucrărilor şedinŃei.
D-l cons. Ciorei Vasile: 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
01.11.2011.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinŃei consiliului local din 01.11.2011. Procesul-verbal a fost aprobat cu
unanimitate de voturi de voturi.
D-l cons. Ciorei Vasile: În continuare, supune aprobării membrilor Consiliului
Local Repedea proiectul ordinii de zi, propus de domnul primar łiudic Pavel
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. Ciorei Vasile:
1. Proiect de hotărâre nr. 65/2011 privind aprobarea scoaterii la
licitaŃie publică a unei cantităŃi de 1147 m.c. lemn lucru şi lemn de foc din
pădurea comunală din Partida 45, ua 18B, produse secundare şi stabilirea
preŃului
de licitaŃie pe m.c./picior, conform adresei OS Poieni nr.
2875/31.10.2011 şi a Fişei tehnice şi economice
IniŃiator primar łiudic Pavel.
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Luări de cuvânt:
- primarul comunei Repedea prezintă expunerea de motive pentru scoaterea la
licitaŃiei a 1147 m.c. urmând ca din banii rezultaŃi să fie plătită către OS Poieni
paza pădurii. Acesta prezintă preŃurile pe picior conform APV, dar menŃionează că
reprezentanŃii Consiliului Local Repedea pot mări preŃurile.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 66/2011 privind aprobarea contractarii si
garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare patru miliarde lei
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Primarul comunei Repedea prezintă expunerea de motive în care arată că aceşti
bani vor fi folosiŃi la finalizarea lucrărilor la sistemul de aducŃiune a apei, deoarece
în aceste momente de secetă acută, localitatea Repedea a rămas fără apă potabilă,
iar prin acest împrumut se vor putea definitiva lucrările de aducŃiune. De asemenea
arată că Consiliul JudeŃean Maramureş trebuie să returneze la firma care execută
lucrările de aducŃiune de apă în comuna Repedea, TVA în valoare de 3 miliarde de
lei vechi, dar din lipsa de fonduri nu se pot returna aceşti bani. Dacă se vrea să fie
apă potabilă în localitatea atunci trebuie luat un imprumut de 4 miliarde de lei
vechi pentru finalizarea lucrărilor. Domnul primar arată că finanŃarea iniŃială a
lucrărilor de aducŃiune de apă s-a realizat prin OrdonanŃa 7 care avea alocate
fonduri pentru alimentare cu apă. Primăria a plătit până acum 2,7 miliarde de lei
vechi şi mai are de plătii 800 de milioane. De asemenea, mai trebuie executate
lucrările de extindere a reŃelei electrice până la staŃia de apă, trebuie pus un
transformator şi linie electrică care costă circa 3,5 miliarde de lei vechi. Domnul
Ciorei Vasile l-a sunat pe domnul deputat Leşe pentru a sprijini demersul local. Se
pregăteşte un proiect de către SC Binova pentru introducerea curentului electric.
Preşedintele de şedinŃă invită la cuvânt pe consilierii prezenŃi.
Domnul consilier Ciorei Vasile doreşte să afle cu ce se va garanta creditul bancar.
Domnul primar łiudic Pavel răspunde că acesta poate fi garantat cu bugetul local.
Se supune la vot: 10 voturi PENTRU. ABłINERI: Pop Ioan, Miculaiciuc
Liuba şi Ciorei Vasile.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3. Proiect de hotărâre nr. 67/2011 privind privind aprobarea achizitionarii a 8000 ml de furtun PVC pentru aductiunea de apa potabila pentru
gospodariile periferice care nu se pot bransa la reteaua principala de
alimentare cu apa
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
- primarul comunei Repedea prezintă expunerea de motive în care arată că sunt
nevoiaşi în comuna Repedea care nu au acces la o sursă de apă potabilă. Acesta a
dat citire cererilor cetăŃenilor din comuna Repedea care solicită furtunuri de
aducŃiune pentru apă.
2

Preşedintele de şedinŃă invită la cuvânt pe consilierii prezenŃi.
Domnul consilier Ciorei Vasile afirmă că este bine ca să se dea furtunuri la
cetăŃeni dar trebuie urmărit procesul de acordare, astfel încât să nu se dea la
oricine.
Domnul primar afirmă că s-au dat furtunuri până în prezent pe bază de listă de
solicitanŃi.
Domnul consilier Pop Ioan arată că din câte ştie mulŃi cetăŃeni au primit de la
primărie furtunuri pentru apă pe care le-au vândut.
Se supune la vot:s-a votat cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
4. Proiect de hotărâre nr. 68/2011 privind darea in folosinta a unei case
din lotul LUJANA, pe perioada determinată, Grupului Scolar Repedea, in
care va functiona gradinita Lujana
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Primarul comunei Repedea prezintă expunerea de motive în care arată că spaŃiul
în care şi-a desfăşurat până în prezent activitatea grădiniŃa a fost evacută de
proprietarul imobilului. De asemenea a prezentat şi solicitarea Grupului Şcolar
Repedea.
Preşedintele de şedinŃă invită la cuvânt pe consilierii prezenŃi.
Domnul consilier łudic Mihai, în calitate de director al Grupului Şcolar Repedea
îşi arată mulŃumirea faŃă de sprijinul acordat de autorităŃile publice locale.
Se supune la vot: s-a votat cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
5. Proiect de hotărâre nr. 69/2011 privind concesionarea unei suprafete
de 13 ari teren, la locul numit Lujana, pentru Asociatia Pentru Dezvoltare
Locala Ivan Krevan, cu sediul in comuna Repedea nr.320, in vederea
amplasari unui utilaj de prelucrarea lemnului pentru case din lemn, in care
Consiliul local Repedea va fi partener şi încheierea unui contract de
parteneriat public-privat pentru dezvoltarea unei întreprinderi de eeconomie
socială în comuna Repedea, judeŃul Maramureş
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Primarul comunei Repedea prezintă expunerea de motive în care prezintă
solicitare reprezentanŃilor AsociaŃiei Ivan Krevan de concesionare a unei suprafeŃe
de teren, în Lujana, pentru instalarea unui utilaj de prelucrare superioară a masei
lemnoase, fapt care va avea repercursiuni pozitive în comunitate – se vor crea
locuri de muncă.
Domnul primar arată istoricul terenurilor de la Lujana.
Preşedintele de şedinŃă invită la cuvânt pe consilierii prezenŃi.
S-au purtat discuŃii pe tema modului de acordare a terenurilor de la Lujana
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Domnul consilier łudic Mihai arată că dacă se va construi un atelier de
tâmplărie vor avea de beneficiat şi elevii din cadrul şcolii din Repedea, care vor
avea unde să-şi facă practica.
Domnul consilier Pop Ioan doreşte să afle dacă domnul primar are creditare
pentru asociaŃie sau dacă vor da la alŃii.
Domnul consilier Popovici Vasile arată că s-a obŃinut deja o finanŃare pentru
utilaje care sunt aduse.
Domnul Consilier Ciorei Vasile arată că Primăria Repedea este în parteneriat cu
AsociaŃia Ivan Krevan de peste 5 ani, fiind aduse în localitate containere, un
tractor, saci menajeri, pubele. AsociaŃia Ivan Krevan a avut un mare rol în
dezvoltarea localităŃii Repedea, motiv pentru care consideră că trebuie ajutată şi
trebuie identificat un spaŃiu pentru organizaŃie.
Domnul primar afirmă că este de acord cu domnul director de şcoală şi că elevii
din şcoală trebuie să aibe un spaŃiu unde să-şi facă practica. De asemenea, arată că
nu mai sunt alte terenuri la Lujana, acesta fiind ultimul teren care se mai poate
acorda în concesiune.
Domnul consilier Popovici Vasile arată că la toate utilajele trebuie corectată
denumirea asociaŃiei.
Se supune la vot: votat în unanimitate
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
6. Propuneri pentru următoarea şedinŃă de consiliu local nu sunt.
7. Alte probleme:
Domnul consilier Popovici Vasile are o propunere de proiect de hotărâre de
consiliu local privind alocarea unor sume de bani, în avans pentru finalizarea
proiectului transfrontalier derulat de Căminul Cultural Repedea, în care arată că
pentru finalizarea proiectului sunt necesare 50000 lei iar finalizarea proiectului va
avea loc în data de 15 decembrie 2011. Acesta arată că şi Consiliul JudeŃean
Maramureş este partener în acest proiect şi vor acorda bani.
Domnul Primar arată că dacă se făcea parteneriat cu Consiliul Local Repedea
erau bani dar în prezent nu sunt surse financiare. Ar fi doar dacă s-ar realiza o
rectificare de buget. Acesta afirmă că de acum încolo orice proiect s-ar face ar
trebui luat în parteneriat şi consiliul local. Bani pentru cultură sunt alocaŃi doar
pentru Sărbătoarea Narciselor şi restul au fost alocaŃi pentru culte. În prezent nu
sunt bani în bugetul local motiv pentru care nu este de unde să se aloce. Încă sunt
datorii pentru proiectele realizate şi neplătite,cum este cazul domnului arhitect
łudic Daniel.
Domnul consilier Popovici Vasile explică procedura tehnică cum au venit banii
din partea finanŃatorului.
Domnul consilier Ciorei Vasile afirmă că aşa este cu aceste proiecte în
parteneriat. Bani s-au dat sub formă de împrumut.
Domnul primar afirmă că dacă vor fi bani în buget va ajuta Căminul Cultural
Repedea.
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Domnul primar afirmă că s-au început lucrările de îngrădire a spaŃiului de lângă
piaŃa agro-alimentară. Îngrădirea se face până la „łudicel”, motiv pentru care a
fost acuzat că a luat terenurile oamenilor, dar afirmă că łudicel a vândut un teren
de 9,5 ari la fiul primarului.
Domnul primar afirmă că este acuzat că a dat lemne la Cucicea Dumitru pentru
construcŃia bisericii ortodoxe dar se apară, zicând că nu este amestecat cu nimic,
biserica ortodoxă a dat 10 hectare la Cucicea pentru exploatare. Iar Consiliul
Local a dat 100 metri cubi de lemn pentru biserică. Acesta afirmă că a primit din
partea PNL 40000 lei pe care i-a dat la biserici. Enumeră ce s-a dat la biserică.
Domnul consilier Ciorei Vasile solicită să afle cum s-a putut întabula terenul
ZARINOC, secretarul trebuie să răspundă, pentru că primăria nu poate dovedi
proprietatea. Dacă OSOI a figurat ca teren al primăriei şi totuşi s-a dat la o femei.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinŃă declară şedinŃa închisă,
mulŃumind membrilor consiliului local pentru participare.
ŞedinŃa se încheie la ora 18.45.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier Ciorei Vasile

SECRETAR
Popovici Pavel
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