ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 27.01.2012
cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Repedea
Şedinţa 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 administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al primarului comunei Repedea participă: dl.
Ţiudic Pavel – primar, domnul Bejerea Pavel – viceprimar şi domnul Popovici Pavel –
secretarul comunei.
Dl. primar Ţiudic Pavel: În temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al comunei Repedea
în şedinţa ordinară. Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi 13 consilieri.
Întrucât consiliul local este legal constituit, în conformitate cu art. 41 din aceeaşi lege,
declară şedinţa deschisă şi îl roagă pe domnul consilier Pop Ioan să preia conducerea
lucrărilor şedinţei.
D-l cons. Pop Ioan: În conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin. 5 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl roagă pe domnul secretar
Popovici Pavel să supună la vot procesul – verbal al şedinţei din luna decembrie 2011.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinţei consiliului local din 31 decembrie 2011. Procesul-verbal a fost aprobat cu
unanimitate de voturi de voturi.
D-l secretar: În continuare, supune aprobării membrilor Consiliului Local Repedea
proiectul ordinii de zi, propus de domnul primar:
1. Proiect de hotărâre nr. 1/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
lunile ianuarie, februarie şi martie 2012;
2. Proiect de hotărâre nr. 2/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2012;
3. Proiect de hotărâre nr. 3/2012 privind aprobarea promovării în parteneriat a
proiectului „MARAMURESUL ISTORIC 0– meşteşug, tradiţie şi cultură transfrontalieră”,
propus spre finanţare în cadrul Programului ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-RomâniaUcraina şi cofinanţarea acestuia;
4.Proiect de hotărâre nr. 4/2012 privind aprobarea depunerii spre finanţare în cadrul
Programului ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina a proiectului „Valorificarea patrimoniului cultural ucrainean”;
5. Proiect de hotărâre nr. 5/2012 privind aprobarea depunerii spre finanţare în
cadrul Programului ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina a proiectului
„Hutsul Mountain Biking”;
6. Proiect de hotărâre nr. 6/2012 privind aprobarea cofinanțării, temporare a
proiectului „Căminul Cultural - Liant al cooperării transfrontaliere” - cod HUSKROUA
0901/008;
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7. Proiect de hotărâre nr. 7/2012 privind aprobarea depunerii spre finanţare în
cadrul Programului ENPI 2007-2013, în colaborare cu Consiliul Judeţean Maramureş,
Primăria Repedea, Primăria Poienile de sub Munte, Asociaţia pentru Dezvoltare Locală
Ivan Krevan, Casa de Cultură Rahiv din Ucraina a proiectului „Maramuresul Istoric –
meşteşug, tradiţie şi cultură transfrontalieră”;
8. Proiect de hotărâre nr. 8/2012 privind aprobarea notării în Cartea funciară a
dreptului de proprietate publică a comunei Repedea asupra imobilului – teren cuprins în
CF 50073 şi 50074 din nr. topo componente: 6352/2 şi 6351/1/2/2 Poienile de sub Munte,
cu suprafaţa de 2000 m.p., aflată pe UAT Repedea, în locul numit Lujana;
9. Proiect de hotărâre nr. 9/2012 privind aprobarea notării în Cartea funciară a
dreptului de proprietate publică a comunei Repedea asupra imobilului – teren cuprins în
CF 50073 şi 50074 din nr. topo componente: 6352/2 şi 6351/1/2/2 Poienile de sub Munte,
cu suprafaţa de 1248 m.p., aflată pe UAT Repedea, în locul numit Lujana;
10. Prezentarea Hotărârii nr. 80 din data de 27 septembrie 2011, adoptată de
Consiliul Local Bogdan, raionul Rahiv din Ucraina, privind înfrățirea localității Bogdan cu
localitatea Repedea;
11. Discutarea solicitării nr. 1036049/24.01.2012 Inspectoratului pentru Situații de
Urgență Maramureş - Secția de Pompieri Vișeu de Sus pentru alocarea unor fonduri
bănești necesare asigurării intervențiilor în comuna Repedea;
12. Discutarea solicitării nr. 516038/09.01.2012 a Inspectoratului de Poliție al
Județului Maramureș - Poliția Vișeu de Sus - Secția 4 Poliție Rurală Vișeu de Sus, pentru
alocarea unor fonduri bănești din bugetul local pentru achiziționarea unei cantități de 100
de litri benzină pe lună, pe anul 2012 pentru autoturismele din dotarea secției;
13. Prezentarea de către primarul comunei Repedea a Raportul anual privind starea
economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, în conformitate cu
prevederile art. 63 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată
cu modificările și completările ulterioare;
14. Prezentarea de către consilierii locali din cadrul Consiliul Local Repedea a
Rapoartelor de activitate pe anul 2011 în şedinţa consiliului local în data de 29 februarie
2012, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 4 din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
1. Proiect de hotărâre nr. 1/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
lunile ianuarie, februarie şi martie 2012;
Iniţiator Ţudic Pavel - primar
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de
hotărâre nr. 1/2012. Doamna Miculaiciuc Liuba il propune pe dl Pop Ioan
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 1/2012.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. Pop Ioan:
2. 2. Proiect de hotărâre nr. 2/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2012;
Iniţiator Ţudic Pavel - primar
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de
hotărâre nr. 2/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 2/2012.
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Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 2/2012 a
fost adoptat cu unanimitate de voturi.
D-l cons. Pop Ioan:
3. Proiect de hotărâre nr. 3/2012 privind aprobarea promovării în parteneriat a
proiectului „MARAMURESUL ISTORIC – meşteşug, tradiţie şi cultură transfrontalieră”,
propus spre finanţare în cadrul Programului ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-RomâniaUcraina şi cofinanţarea acestuia
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre nr.
3/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 3/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 3/2012 a
fost adoptat cu unanimitate de voturi.
4.Proiect de hotărâre nr. 4/2012 privind aprobarea depunerii spre finanţare în cadrul
Programului ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina a proiectului „Valorificarea patrimoniului cultural ucrainean”
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 4/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 4/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 4/2012 a
fost adoptat cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre nr. 5/2012 privind aprobarea depunerii spre finanţare în
cadrul Programului ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina a proiectului
„Hutsul Mountain Biking”
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 5/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 5/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 5/2012 a
fost adoptat cu unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotărâre nr. 6/2012 privind aprobarea cofinanțării, temporare a
proiectului „Căminul Cultural - Liant al cooperării transfrontaliere” - cod HUSKROUA
0901/008
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 6/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 6/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 6/2012 a
fost adoptat cu unanimitate de voturi.
7. Proiect de hotărâre nr. 7/2012 privind aprobarea depunerii spre finanţare în
cadrul Programului ENPI 2007-2013, în colaborare cu Consiliul Judeţean Maramureş,
Primăria Repedea, Primăria Poienile de sub Munte, Asociaţia pentru Dezvoltare Locală
Ivan Krevan, Casa de Cultură Rahiv din Ucraina a proiectului „Maramuresul Istoric –
meşteşug, tradiţie şi cultură transfrontalieră”;
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Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 7/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 7/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 7/2012 a
fost adoptat cu unanimitate de voturi.
8. Proiect de hotărâre nr. 8/2012 privind aprobarea notării în Cartea funciară a
dreptului de proprietate publică a comunei Repedea asupra imobilului – teren cuprins în
CF 50073 şi 50074 din nr. topo componente: 6352/2 şi 6351/1/2/2 Poienile de sub Munte,
cu suprafaţa de 2000 m.p., aflată pe UAT Repedea, în locul numit Lujana;
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 8/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 8/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 8/2012 a
fost adoptat cu unanimitate de voturi.
9. Proiect de hotărâre nr. 9/2012 privind aprobarea notării în Cartea funciară a
dreptului de proprietate publică a comunei Repedea asupra imobilului – teren cuprins în
CF 50073 şi 50074 din nr. topo componente: 6352/2 şi 6351/1/2/2 Poienile de sub Munte,
cu suprafaţa de 1248 m.p., aflată pe UAT Repedea, în locul numit Lujana;
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 9/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 9/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 9/2012 a
fost adoptat cu unanimitate de voturi.
10. Prezentarea Hotărârii nr. 80 din data de 27 septembrie 2011, adoptată de
Consiliul Local Bogdan, raionul Rahiv din Ucraina, privind înfrățirea localității Bogdan cu
localitatea Repedea;
Domnul primar supune atenţiei consiliului local Hotărârea nr. 80 din data de 27
septembrie 2011, adoptată de Consiliul Local Bogdan, raionul Rahiv din Ucraina, privind
înfrățirea localității Bogdan cu localitatea Repedea.
Domnul Popovici Şt. Vasile explică necesitatea unui asemenea acord.
Domnul Ciorei Vasile este de acord cu o asemenea înfrăţire.
S-a aprobat cu unanimitate de voturi începerea demersurilor pentru înfrățirea
localității Bogdan cu localitatea Repedea.
11. Discutarea solicitării nr. 1036049/24.01.2012 Inspectoratului pentru Situații de
Urgență Maramureş - Secția de Pompieri Vișeu de Sus pentru alocarea unor fonduri
bănești necesare asigurării intervențiilor în comuna Repedea;
Domnul primar supune atenţiei consiliului local solicitarea nr. 1036049/24.01.2012
Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureş - Secția de Pompieri Vișeu de Sus
pentru alocarea unor fonduri bănești necesare asigurării intervențiilor în comuna Repedea.
Domnul primar prezintă problema pe larg. Domnul consilier Pop Ioan propune
alocarea unei sume de 5000 lei.
Votat cu unanimitate de voturi.
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12. Discutarea solicitării nr. 516038/09.01.2012 a Inspectoratului de Poliție al
Județului Maramureș - Poliția Vișeu de Sus - Secția 4 Poliție Rurală Vișeu de Sus, pentru
alocarea unor fonduri bănești din bugetul local pentru achiziționarea unei cantități de 100
de litri benzină pe lună, pe anul 2012 pentru autoturismele din dotarea secției.
Domnul primar prezintă în detaliu solicitarea Poliţiei.
Domnul Ciorei Vasile explică modul de patrulare a poliţiei în loocalitate.
Domnul Popovici Şt. Vasile afirmă că era bine dacă rămânea măcar un poliţist în
localitate.
Domnul Ciorei Vasile propune ca primăria să realizeze o adresă prin care să solicite
ca măcar un poliţist să rămână zilnic câte o 8 ore în comună.
Domnul Recalo Mihai propune ca să se reînfiinţeze postul de poliţie din comuna
Repedea.
Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea nr. 516038/09.01.2012 a
Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș - Poliția Vișeu de Sus - Secția 4 Poliție
Rurală Vișeu de Sus, pentru alocarea unor fonduri bănești din bugetul local pentru
achiziționarea unei cantități de 100 de litri benzină pe lună, pe anul 2012 pentru
autoturismele din dotarea secției. Cerere respinsă cu unanimitate de voturi.
13. Prezentarea de către primarul comunei Repedea a Raportul anual privind starea
economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, în conformitate cu
prevederile art. 63 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată
cu modificările și completările ulterioare;
Domnul primar prezintă raportul de activitate anual.
Domnul Pop Ioan l-a felicitat pe domnul primar pentru activitatea acestuia.
14. Prezentarea de către consilierii locali din cadrul Consiliul Local Repedea a
Rapoartelor de activitate pe anul 2011 în şedinţa consiliului local în data de 29 februarie
2012, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 4 din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Consilierii şi-au prezentat verbal rapoartele de activitate pe anul 2011.
15. Alte probleme pe ordinea de zi:
Domnul secretar solicită imputernicire pentru a puteaa reprezenta comuna Repedea
în relaţia cu instituţiile publice.
Solicitare aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul primar prezintă iniţiativa de a construi un nou corp la şcoală care să
găzduiască: secretariatul, contabilitatea şi o sală de calculatoare. Promite că până la
începerea anului şcolar clădirea va fi finalizată. Domnul primar prezintă problema închiderii
şcolii din Micluşa (trebuie închisă scoala şi copiii să fie mutaţi la scoala din centru. Există
un proiect pentru construcţia unei şcoli noi. Va fi necesară achiziţia unui nou microbuz
pentru transportul elevilor. Dacă vor fi probleme de siguranţă la clădirea şcolii din Micluşa
atunci elevii vor fi mutaţi la şcoala din centru.
Domnul Popovici Vasile (UUR) solicită realizarea de demersuri pentru acoperirea
scării la intrarea laterală a Căminului Cultural Repedea.
Domnu Pop Ioan solicită acordarea unui ajutor pentru Brotei Fedor care are
probleme de sănătate.
Domnul primar îi solcită domnului Popovici ca în calitate de director să realizeze
devizul necesar pentru costurile de acoperire a scării exterioare de la cămin.
Domnul primar afirmă că pentru că va realiza un drum spre Hecica trebuie să dea
bani sub forma de ajutoare de urgenţă.Domnul primar afirmă că să vină un reprezentant
al familiei şi îi va acorda 3000 lei.
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Domnul primar prezintă cererea dlui Dziţac Mihai care solicită teren la Lujana –
lângă şcoală, pentru construcţia unui garaj. S-a aprobat cu unanimitate de voturi
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la ora 19.30.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Pop Ioan

SECRETAR
Popovici Pavel
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ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE
din data de 27.01.2012
al Consiliului Local al comunei Repedea
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 131 consilieri locali,
şedinţa fiind legal constituită. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr. 1/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile
ianuarie, februarie şi martie 2012, cu unanimitate de voturi;
2. Hotărârea nr. 2/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2012, cu unanimitate de voturi;
3. Hotărârea nr. 3/2012 privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului
„MARAMURESUL ISTORIC – meşteşug, tradiţie şi cultură transfrontalieră”, propus spre
finanţare în cadrul Programului ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina şi
cofinanţarea acestuia, cu unanimitate de voturi;
4.Hotărârea nr. 4/2012 privind aprobarea depunerii spre finanţare în cadrul
Programului ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina a proiectului „Valorificarea patrimoniului cultural ucrainean”, cu unanimitate de voturi;
5. Hotărârea nr. 5/2012 privind aprobarea depunerii spre finanţare în cadrul
Programului ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina a proiectului „Hutsul
Mountain Biking”, cu unanimitate de voturi;
6. Hotărârea nr. 6/2012 privind aprobarea cofinanțării, temporare a proiectului
„Căminul Cultural - Liant al cooperării transfrontaliere” - cod HUSKROUA 0901/008;
7. Hotărârea nr. 7/2012 privind aprobarea depunerii spre finanţare în cadrul
Programului ENPI 2007-2013, în colaborare cu Consiliul Judeţean Maramureş, Primăria
Repedea, Primăria Poienile de sub Munte, Asociaţia pentru Dezvoltare Locală Ivan
Krevan, Casa de Cultură Rahiv din Ucraina a proiectului „Maramuresul Istoric – meşteşug,
tradiţie şi cultură transfrontalieră”, cu unanimitate de voturi;
8. Hotărârea nr. 8/2012 privind aprobarea notării în Cartea funciară a dreptului de
proprietate publică a comunei Repedea asupra imobilului – teren cuprins în CF 50073 şi
50074 din nr. topo componente: 6352/2 şi 6351/1/2/2 Poienile de sub Munte, cu suprafaţa
de 2000 m.p., aflată pe UAT Repedea, în locul numit Lujana;
9. Hotărârea nr. 9/2012 privind aprobarea notării în Cartea funciară a dreptului de
proprietate publică a comunei Repedea asupra imobilului – teren cuprins în CF 50073 şi
50074 din nr. topo componente: 6352/2 şi 6351/1/2/2 Poienile de sub Munte, cu suprafaţa
de 1248 m.p., aflată pe UAT Repedea, în locul numit Lujana, cu unanimitate de voturi;
Şedinţa se încheie la ora 19.30.
În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la
sediul Primăriei Repedea şi pe site-ul propriu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local Pop Ioan

SECRETAR
Popovici Pavel
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