ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 30.03.2012
cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Repedea
Şedinţa începe la ora 18,00.
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 martie 2012.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinţei consiliului local din 07.03.2012. 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. 17 /2012,privind rectificarea bugetului local al comunei
Repedea peanul 2012;
2. Proiect de hotărâre nr. 18 /2012,privind aprobarea rețelei de învățământ
preuniversitar de stat pentru anul școlar 2012-2013 pe raza comunei Repedea;
3. Proiect de hotărâre nr. 19/2012, privind închirierea prin licitaţie publică a unui
teren în suprafață de 150 mp. aparţinând domeniului privat al comunei Repedea, în
vederea amplasării unei stații fixe (antenă) de telefonie mobilă pentru îmbunătăţirea
semnalului de către S.C. ORANGE ROMANIA S.A pe care se vor monta echipamente
GSM;
4. Proiect de hotărâre nr. 20 /2012, privind aprobarea Planului Urbanistic General
şi a Regulamentului local de urbanism;
5. Alte probleme ale cetăţenilor comunei Repedea.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
1. Proiect de hotărâre nr. 17 /2012,privind rectificarea bugetului local al comunei
Repedea peanul 2012;
Iniţiator Ţudic Pavel - primar
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Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de
hotărâre nr. 17/2012.
Domnul Ciorei Vasile solicită clarificări cu privire la sumele defalcate;
Domnul Popovici Vasile afirmă că Căminul Cultural Repedea va primi aceşti bani
pentru cofinanţarea proiectelor.
Domnul primar prezintă argumentele sale cu privire la defalcarea sumelor de bani
(deszăpeziri, reparaţii tractor, etc.)
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 17/2012.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. Pop Ioan:
2. Proiect de hotărâre nr. 18 /2012,privind aprobarea rețelei de învățământ
preuniversitar de stat pentru anul școlar 2012-2013 pe raza comunei Repedea;
Iniţiator Ţudic Pavel - primar
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de
hotărâre nr. 18/2012.
Domnul Tudic Mihai, in calitate şi de director prezintă motivele acestei hotărâri.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 18/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 18/2012
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
D-l cons. Pop Ioan:
3. Proiect de hotărâre nr. 19/2012,privind închirierea prin licitaţie publică a unui
teren în suprafață de 150 mp. aparţinând domeniului privat al comunei Repedea, în
vederea amplasării unei stații fixe (antenă) de telefonie mobilă pentru îmbunătăţirea
semnalului de către S.C. ORANGE ROMANIA S.A pe care se vor monta echipamente
GSM;
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 19/2012 – închiriere prin licitaţie publică a 150 mp.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 19/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 19/2012
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre nr. 20 /2012, privind aprobarea Planului Urbanistic General
şi a Regulamentului local de urbanism;
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 20/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 20/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 20/2012
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
5. Alte probleme ale comunităţii locale.
Domnul primar prezintă alocarea a 20000 lei pentru aducţiunea de apă la şcoala din
Repedea. Domnul Şmolnar va fora un puţ în zonă pentru ca elevii să aibă acces la apă
potabilă.
Domnul Ciorei Vasile doreşte să afle adâncimea de forare.
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Domnul primar afirmă că adâncimea va fi de 10 m şi apa va fi folosită în principal la
toaleta din cadrul şcolii.
S-a votat cu unanimitate de voturi.
Domnul primar prezintă cererea bisericii reformate din localitate pentru alocare de
fonduri financiare pentru achiziţia unei centrale termice.
Se supune la vot – adoptat cu unanimitate de voturi.
Domnul primar prezintă probleme de mediu din localitate (tăieri de păduri, indiguiri,
gura de mină de pe Valea Repedea);
Domnul primar propune ca execuţia bugetară pe periaoda 2010-2011 să se
realizeze în şedinţa ordinară din luna aprilie.
Domnul viceprimar aminteşte de inventarul comunei Repedea.
Domnul primar afirmă că dl Turcin a primit suficienţi bani de la primărie, să zică
dânsul dacă nu este aşa.
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 30.03.2012
al Consiliului Local al comunei Repedea
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 13 consilieri locali,
şedinţa fiind legal constituită.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr. 17 /2012,privind rectificarea bugetului local al comunei Repedea
peanul 2012, cu unanimitate de voturi;
2. Hotărârea nr. 18 /2012,privind aprobarea rețelei de învățământ preuniversitar de
stat pentru anul școlar 2012-2013 pe raza comunei Repedea, cu unanimitate de voturi;
3. Hotărârea nr. 19/2012,privind închirierea prin licitaţie publică a unui terenîn
suprafață de 150 mp. aparţinând domeniului privat al comunei Repedea, în vederea
amplasării unei stații fixe (antenă) de telefonie mobilă pentru îmbunătăţirea semnalului de
către S.C. ORANGE ROMANIA S.A pe care se vor montaechipamente GSM, cu
unanimitate de voturi;

4. Hotărârea nr. 20 /2012, privind aprobarea Planului Urbanistic General şi a
Regulamentului local de urbanism, 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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