ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 10.04.2012
cu ocazia şedinţei extraordinare 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. 2 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 30.03.2012. 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. 20/2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Repedea
pe anul 2012;
2. Proiect de hotărâre nr. 21/2012 privind aprobarea alocări din bugetul local a unei sume
de 10.000 lei Biserici Adventiste de Ziua Șaptea Reformată în vederea achiziționării unei centrale
termice;
3. Proiect de hotărâre nr. 22/2012 privind aprobarea alocări din bugetul local a unei sume
de 7000 lei Liceului Tehnologic Repedea pentru realizarea lucrărilor de forare unei fântâni în
curtea Liceului pentru alimentarea cu apa potabila a copiilor;
4. Proiect de hotărâre nr. 23 /2012 privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2012
în vederea achiziționări unui utilaj vuldoexcavator pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații
de Urgență;

5. Alte probleme ale cetăţenilor comunei Repedea.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
1. Proiect de hotărâre nr.20/1/2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Repedea
pe anul 2012;

Iniţiator Ţudic Pavel - primar
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de hotărâre
nr. 20/2012.
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Domnul Pop Ioan – este pentru achiziţia unui buldoexacavator.
Domnul Ciorei Vasile doreşte să ştie dacă la alimentarea cu apă sunt datorii sau
lucrări noi de executat;
Domnul primar afirmă că la această rectificare cu banii alocaţi pentru aducţiune de
apă se va putea achita cofinanţarea proiectului; sunt datori la podul din Lespedea şi la
drumurile reparate la care sunt necesare peste 100.000 lei.
Domnului primar i se solicită un răspuns dacă în buget a fost prevăzută şi achiziţia
unui buldoexcavator. Acesta afirmă ca va face aşa cum zice legea achiziţiilor publice.
Dânsul va respecta legea. Sunt bani prevăzuţi pentru demolarea unui pod. Demolarea
podului trebuie realizată de CJMM.
Domnul Ciorei Vasile afirmă că demolarea podului se poate face de către APL local
prin specialişti.
Primarul afirmă că el ar sparge podul dar nu sunt bani pentru apărarea de mal în
zona respectivă. Afirmă că adus bolovani pentru a nu fi inundate casele oamenilor.
Domnul Ciorei Vasile afirmă că nu trebuie să se intre cu apărarea de mal în drum.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 20/2012.
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. 21 /2012 privind aprobarea alocări din bugetul local a unei sume
de 10.000 lei Biserici Adventiste de Ziua Șaptea Reformată în vederea achiziționării unei centrale
termice;

Iniţiator Ţudic Pavel - primar
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de
hotărâre nr. 21/2012 (s-a achiziţionat o centrală termică de 60kw).
Domnul Pop Ioan afirmă că adventiştii nu votează.
Domnul primar zice că pe dânsul nu-l interesează votul.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 21/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 21/2012
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
D-l cons. Pop Ioan:
3. Proiect de hotărâre nr.22/2012 privind aprobarea alocări din bugetul local a unei sume de
7000 lei Liceului Tehnologic Repedea pentru realizarea lucrărilor de forare unei fântâni în curtea
Liceului pentru alimentarea cu apa potabila a copiilor;

Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 22/2012.
Domnul Pop Ioan solicită că această sumă de bani să nu fie alocată pentru ale
scopuri
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 22/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 22/2012
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre nr. 23/2012 privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2012
în vederea achiziționări unui utilaj buldoexcavator pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență.

Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 23/2012.
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Domnul Ciorei Vasile afirmă că până în prezent la dispoziţia primarului a fost un taf,
un buldozer, toate distruse, iar acum mai solicită şi modificarea listei de investiţii.
Domnul Pop Ioan afirmă că se cheltuie prea mulţi bani cu taful primăriei;
Domnul Ciorei Vasile întreabă dacă a fost scos un post la concurs;
Domnul primar afirmă că s-a documentat, postul a fost scos la concurs şi a fost
angajat Botiz pe durata determinată.
Domnul Ciorei Vasile afirmă că dacă domnul Botiz lucrează, atunci este conflict de
interese, acesta fiind şi ginerele primarului comunei Repedea;
Domnul primar afirmă că din aceasta angajare nu s-a îmbogăţit nici el nici familia
lui.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 23/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 23/2012
a fost adoptat cu 11 voturi pentru, 1 vot contra (Ciorei Vasile) şi o abţinere (Popovici
Vasile).
5. Alte probleme ale comunităţii locale.
Domnul primar afirmă că Comuna Repedea este cuprinsă în planul de investiţii
pentru realizarea canalizării comunei Repedea: 23 km de canalizare care ar costa
estimativ 22 milioane de lei.
Domnul Ciorei Vasile doreste să afle dacă există deja pregătit un proiect pentru
canalizare;
Domnul primar confirmă ca deja există un asemenea proiect;
Domnul Pop Ioan pune în discuţie problema închiderii şcolii din Micluşa şi solicită
răspund in partea dlui primar pentru acuzaţiile aduse domnului Ciorei Vasile că ar lua
subvenţii pe nedrept;
Domnul primar afirmă că nu a promis in campanie electorală ca va construi o şcoală
nouă în Micluşa, pentru şcoală nouă sunt necesare 40 miliarde de lei vechi;
Domnul Ciorei Vasile afirmă că prin sat se vorbeşte că dânsul ar fi avut cele mai
multe beneficii din fondurile primăriei; trebuie lămurită pentru totdeauna această situaţie;
primarul a dictat cu cine să se încheie contractele; am întrebat pentru 20 hectare la Laba
şi s-a dat la CHifa Ana fără să aibă copii, si ma acuză că aş fi semnat procese verbala
pentru toţi; după trei luni am plecat din primărie, trebuia să trăiesc şi eu din ceva; am făcut
investiţii pe munte, nu am făcut investiţii degeaba; ţin doi ciobani după care trăiesc două
familii; nu ştiu dacă imi rămâne un salariu pe lună; eu ţin animale care trebuie hrănite;eu
nu am copii angajaţi la primărie; dacă nu am dreptate vând animalele; când am venit la
primărie am avut maşină, când am plecat de la primărie am plecat cu maşină; nu mi-am
facut casă; am luat 7 hectare de pădure; am adus curent, am reparat drumuri, am făcut
poduri; am acceptat la alegeri să vă iau de viceprimar şi v-am dat mână liberă; păşunile
din comuna Repedea sunt păşuni comunale şi păşuni administrate de comuna Repedea;
berescu era trecut pe Poieni, secretarul comunei cunoaşte această situaţie; şcoala din
Micluşa se poate face treptat; paznicul trebuie luat la întrebări – cine era cu maşini şi ce
căutau acolo;
Domnul primar afirmă că in anul2007 APIA a trimis adresă că trebuie împărţiti
munţii; secretarul a afirmat atunci că funcţionarii nu pot încheia contracte; sunt 9 persoane
din Repedea care au luat păşuni;sunt reclamaţii peste tot pentru Ciorei şi fraţii Beuca;
ambele fiice şi a dvs. au fost angajate la primărie; cealaltă fată este angajată la Spitalul
judeţean ca asistent comunitar; afirmă că domnul Ciorei Vasile mai are 22 hectare de
pădure; primarul afirmă că îl va da afară pe paznic dacă nu-şi face treaba, deoarece
numai probleme creează, şi-a luat concediu de odihnă pentru a nu fi dat afară.
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Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la ora 18.40.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Pop Ioan

SECRETAR
Popovici Pavel
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ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE
din data de 10.04.2012
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. 20/2012, privind rectificarea bugetului local al comunei Repedea pe anul
2012, cu unanimitate de voturi;
2. Hotărârea nr. 21/2012, privind aprobarea alocări, din bugetul local a unei sume de
10.000 lei, Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea Reformată în vederea achiziționării unei centrale
termice, cu unanimitate de voturi;
3. Hotărârea nr. 22/2012, privind aprobarea alocări din bugetul local a unei sume de 7000
lei Liceului Tehnologic Repedea pentru realizarea lucrărilor de forare unei fântâni în curtea Liceului
pentru alimentarea cu apa potabila a copiilor, cu unanimitate de voturi;
4. Hotărârea nr. 23/2012, privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2012 în
vederea achiziționări unui utilaj Buldoexcavator pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații
de Urgență, cu 11 voturi „pentru”, 1 vot „abţinere”, 1 vot „contra”.

Şedinţa se încheie la ora 18.40.
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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