ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 28.09.2012
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 Ţudic Mihai să preia conducerea
lucrărilor şedinţei.
D-l cons. Ţudic Mihai: 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 septembrie 2012.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinţei consiliului local din 14.09.2012. 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. 61/2012 privind aprobarea modificării Statutului Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Menajere în
județul Maramureș;
2.Proiect de hotărâre nr. 62/2012 privind cuprinderea în planul de achiziții publice
pentru anul bugetar 2013 confecționarea de panouri publicitare pentru creșterea accesului
cetățenilor comunei Repedea la informațiile de interes public;
3.Proiect de hotărâre nr. 63/2012 privind alegerea președintelui de ședință pentru
lunile octombrie-decembrie 2012;
4.Proiect de hotărâre nr. 64/2012 privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2012.
5. Alte probleme ale cetăţenilor comunei Repedea.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
1.Proiect de hotărâre nr. 61/2012 privind aprobarea modificării Statutului Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Menajere în
județul Maramureș;
Iniţiator Ţudic Pavel - primar
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de
hotărâre nr. 61/2012.
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Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 61/2012.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. Ţudic Mihai:
2.Proiect de hotărâre nr. 62/2012 privind cuprinderea în planul de achiziții publice
pentru anul bugetar 2013 confecționarea de panouri publicitare pentru creșterea accesului
cetățenilor comunei Repedea la informațiile de interes public;
Iniţiator Popovici Vasile (UNPR).
S-a discutat despre locaţia de amplare.
Domnul Popovici Vasile prezintă expunerea de motive la Proiectul de hotărâre nr.
62/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 62/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 62/2012
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
D-l cons. Ţudic Mihai:
3.Proiect de hotărâre nr. 63/2012 privind alegerea președintelui de ședință pentru
lunile octombrie-decembrie 2012;
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 63/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 63/2012.
Domnul Pop Ioan (PSD) il propune pe domnul Popovici Vasile (UNPR);
Domnul Iacobciuc Alexa (PNL) il propune pe domnul Pop Ioan;
Se supune la vot fiind ales domnul Popovici Vasile (UNPR) cu 8 voturi pentru;
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 63/2012
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
4.Proiect de hotărâre nr. 64/2012 privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2012.
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 64/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 64/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 64/2012
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
5. Alte probleme ale comunităţii locale.
Domnul secretar solicită depunerea de declaraţii de interese şi de avere de către
aleşii locali;
Domnul Popovici Vasile (UNPR) solicită amplasarea de limitatoare pe drumul
comunal de lângă Şcoala din centrul comunei; solicită realizarea unei campanii privind
informarea despre asigurarea locuinţelor localnicilor; solicită raport de activitatea din
partea dlui Stecka Mihai – pompier;
Domnul Sauciuc Vasile (independent) solicită deschiderea gheretei/staţiei de
autobuz;
Domnul Pop Ioan (PSD) afirmă că domnul primar este obligat să dea informaţii de
interes public;
2
www.primariarepedea.ro
str. Principală, nr. 98, Repedea, Maramures, RO-437240
telefon/fax: 0262366065 – primar; 0262366383 – secretar
e-mail: contact@primariarepedea.ro

Domnul primar afirmă că va aduce în şedinţa următoare factura pentru convorbirile
telefonice;
Domnul secretar afirmă că dacă răspunsul dat de primar nu este complet şi
satisfăcător acesta poate fi atacat în contencios administrativ;
Domnul primar îi răspunde domnului Popovici Vasile că pe când era jurist la CL
Repedea a primti un telefon şi nu l-a mai înapoiat;
Domnul Popovici Vasile afirmă că la plecare din funcţia de consilier juridic a predat
toate bunurile inclusiv telefonul;
Domnul Sauciuc Vasile solicită ca domnul primar să nu mai vorbească nefondat
despre reclamaţii făcute de dânsul la DNA impotriva primarului;
Domnul primar îl ameninţă pe domnul Sauciuc şi îi cere să nu se mai lege de el, să
nu-l mai critice;
Domnul Pop Ioan afirmă că scandalul este întreţinut de faptul că primăria nu
răspunde la subiect la consilierii UNPR; îi reaminteşte la domnul primar că a promis o
basculă de balast, dar deşteptul promite iar prostul aşteaptă; vom strânge bani pentru a
balasta drumul; pe consilierii locali nimeni nu-i bagă în seamă, fiind buni doar atunci când
sunt o maşină de voturi;
Domnul primar afirmă că nu Vasile Ţudic este cel mai în măsură să ceara
amplasarea de limitatoare de viteză; şi că de amplasarea de limitatoare se va ocupa
domnul viceprimar Ciorei Vasile;
Domnul consilier Şmolnar Gheorghe solicită amplasarea de indicatoare de limitare
de viteză pe drumurile comunale;
Domnul primar afirmă că la prima adunare publică îi va înştiinţa pe cetăţeni cu
privire la necesitatea încheierii de poliţe de asigurare contra incendiilor; afirmă că de luni
paznicul va sta în sala de aşteptare a autobuzelor; nu vrea scandal cu consilierii UNPR;
Domnul Pop Ioan afirmă că dl Ţudic Ioan i-a spus că Ciorei Vasile îl conduce, dar
pentru a demonstra contrariul, la propus pentru poziţia de preşedinte de şedinţă pe dl
Popovici Vasile (UNPR);
Domnul primar afirmă că la dânsul vin reclamaţii cu nume şi prenume;
Domnul Sauciuc Vasile afirmă că primarul nu ia în considerare solicitările domnilor
consilieri de aceea sunt atâtea scandaluri în comuna Repedea; iar amplasarea panourilor
o va aproba până la urmă;
Domnul viceprimar afirmă că i-a pus la dispoziţia dlui Vasile Popovici Comisia
juridică dar acesta a refuzat;
Domnul primar afirmă că dl Pop Ioan este consilier local şi poate lua atitudine şi de
unul singur, nu trebuie să aştepte bascula cu balast de la primărie; de asemenea ii
reproşează la dl Pop că i-a făcut dig iar acesta a cerut bani de la cetăţeni. Nu trebuie luaţi
bani de la cetăţeni. Primăria va achita toate costurile pentru ridicarea digului. Afirmă că la
Cauni Mihael i-a dat 200 litri de motorină pentru drum.
Domnul Sauciuc Vasile afirmă că el află doar de pe internet despre ce drumuri se
construiesc de către primărie;
Primarul afirmă că consilierul personal a fost la PEdcamini pentru a măsura drumul
– 2 km şi că se va plăti costul drumului din bugetul local, drum care va fi inclus in
inventarul comunei Repedea; îl acuză pe dl Popovici Vasile că nu este în slujba
cetătenilor pentru că nu merge să vadă ce se sapă în apă;
Domnul Ciorei Vasile afirmă că drumurile trebuie balastate; trebuie subcontractat un
autograinder, fiind sprijinit în acest sens de domnul Şmolnar;
Domnul primar prezintă o adresă din partea consiliului judeţean de alocare de sume
de bani pentru ajutoare sociale;
Domnul Pop Ioan afirmă că cetăţenii fac presiuni pentru balastrarea drumurilor;
oamenii au pretenţii podul vechi pentru a îndrepta curba;
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Domnul Ciorei Vasile afirmă că trebuie luate măsuri pentru realizarea devizului de
lucrări la cei 2 km şi de prezentat valoare lucrărilor în cadrul consiliului lcoal;
Domnul primar îi cere dlui Pop Vasile să vorbească cu dl Botiz – angajat la primărie
pentru a duce bascula de balast la locul necesar; afirmă că a discutat cu ministrul muncii
despre problema persoanelor cu handicap cărora le-a fost retrasă indemnizaţia; acum
persoanele cu handicap trebuie să meargă la analize la Cluj-Napoca; afirmă că atunci
când va afla cine a făcut reclamaţii va spune în adunare publică; afirmă că anchetele nu
trebuie făcute de fiică-sa angajată la primărie;
Domnul Miculaiciuc Vasea afirmă că a solicitat execuţia bugetară pentru a şti câţi
bani sunt prevăzuţi în buget pe anul 2012, pentru a putea propune proiecte de hotărâri;
Domnul primar afirmă că bugetul a fost votat pe capitole bugetare şi acolo se revăd
sumele solicitate; consilierii nu pot face priorităţi;
Domnul Miculaiciuc Vasea solicită prezentarea execuţiei bugetare;
Domnul primar afirmă că dacă consilierii îi cer să facă drumul spre Pentaia şi
Lujana atunci dânsul îşi ia angajamentul că îl va realiza; dar trebuie plătit transportul şi
motorina; în şedinţa următoare va prezenta bugetul pe trimestrul IV;
Domnul Şmolnar Gheorghe afirmă că autograider va veni dar trebuie plătit; măcar
un avans de 50%;
Domnul Miculaiciuc Vasea propune concesionarea serviciului de întreţinere a
drumurilor comunale;
Domnul primar afirmă că pentru asta este nevoie de bani; prioritar este asflatarea
drumului de la Lujana şi reabilitarea acoperişului de pe căminul cultural;
Domnul Popovici Vasile afirmă că proiectul depus la HUSKROUA pentru finanţarea
unei poteci turistice prin cătunul Lujana este un proiect eligibil şi se aşteaptă anunţarea
rezultatelor;
Domnul primar afirmă că a greşit că nu a anunţat consiliul local despre construcţia
unei anexe la Căminul Cultural;
Domnul Miculaiciuc Vasea propune un proiect de hotărâre pentru achiziţionarea
unui utilaj de reparaţii drumuri;
Domnul primar afirmă că a vândut buldozerul pentru 110 milioane de lei;
Domnul Miculaiciuc Vasea propune înfiinţarea unui birou pentru informarea
cetăţenilor cu privire la fonduri europene;
Domnul primar afirmă că sunt 2 angajaţi din primărie care se ocupă de acest fapt;
Domnul Ciorei Vasile afirmă că a discutat cu o firmă din Reghin pentru
achiziţionarea unui utilaj cu 2,4 miliare de lei vechi; este nevoie de un utilaj
monofuncţional;
Domnul primar afirmă că există deja o hotărâre în acest sens dar nu sunt bani la
dispoziţie;
Domnul Ciorei Vasile afirmă că se poate interesa de utilaj.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la ora 19.45.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Ţudic Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel

4
www.primariarepedea.ro
str. Principală, nr. 98, Repedea, Maramures, RO-437240
telefon/fax: 0262366065 – primar; 0262366383 – secretar
e-mail: contact@primariarepedea.ro

ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE
din data de 28.09.2012
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. 61/2012 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Menajere în județul
Maramureș, cu unanimitate de voturi;
2.Hotărârea nr. 62/2012 privind cuprinderea în planul de achiziții publice pentru anul
bugetar 2013 confecționarea de panouri publicitare pentru creșterea accesului cetățenilor
comunei Repedea la informațiile de interes public, cu unanimitate de voturi;
3.Hotărârea nr. 63/2012 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile
octombrie-decembrie 2012, cu unanimitate de voturi;
4.Hotărârea nr. 64/2012 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2012, 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 19.45.
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 Ţudic Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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