ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REPEDEA
____________________________________________________________________
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 28.12.2012
cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Repedea
Şedinţa începe la ora 13,00.
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.
primar Ţiudic Pavel şi dl. secretar Popovici Pavel Bejera Pavel.
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 9
consilieri. Lipsesc
Cauni Mihăiel şi Bejera Pavel (PNL), Ciorei Vasile (PSD) şi Şmolnar Gheorghe (UNPR).
Întrucât consiliul local este legal constituit, în conformitate cu art. 41 din aceeaşi lege,
declară şedinţa deschisă şi îl roagă pe domnul consilier Popovici Vasile să preia
conducerea lucrărilor şedinţei.
D-l cons. Popovici Vasile: 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 şedinţa
precedentă.
Dl. secretar Popovici Pavel: Supune aprobării domnilor consilieri procesulverbal al şedinţei consiliului local din şedinţa precedentă. Procesul-verbal a fost aprobat
cu unanimitate de voturi de voturi.
D-l cons. Popovici Vasile: În continuare, supune aprobării membrilor Consiliului
Local Repedea proiectul ordinii de zi, propus de domnul primar Ţiudic Pavel:
1. Proiect de hotărâre nr. 74/2012 privind încetarea mandatului de consilier local
în Consiliul Local Repedea al domnului Miculaiciuc Vasea;
2. Proiect de hotărâre nr. 75/2012 privind validarea mandatului de consilier local
în Consiliul Local Repedea al domnului Cinar Pavel;
3. Proiect de hotărâre nr. 76/2012 privind organizarea „Pomului de Iarnă 2012”;
4. Proiect de hotărâre nr. 77/2012 privind aprobarea demolării clădirii Şcolii cu
clasele I-VIII nr. 2 Repedea;
5. Proiect de hotărâre nr. 78/2012 privind aprobarea lucrărilor de regularizare a
râurilor Repedea şi Ruscova;
6. Proiect de hotărâre nr. 79/2012 privind aprobarea PUD construire „Staţie de
distribuţie carburanţi, nr. 710, judeţul Maramureş, având ca beneficiar SC Rofeli Gagun
SRL;
7. Proiect de hotărâre nr. 80/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2013;
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8. Diverse alte probleme.
Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
D-l cons. Popovici Vasile:
1. Proiect de hotărâre nr. 74/2012 privind încetarea mandatului de consilier
local în Consiliul Local Repedea al domnului Miculaiciuc Vasea
Iniţiator primar Ţiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de hotărâre nr.
74/2012.
Domnul secretar prezintă procedura de lucru privind înlocuirea consilierilor locali.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre
nr. 74/2012;
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. Popovici Vasile:
2. Proiect de hotărâre nr. 75/2012 privind validarea mandatului de consilier
local în Consiliul Local Repedea al domnului Cinar Pavel
Domnul secretar prezintă procedura de lucru privind înlocuirea consilierilor locali.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre
nr. 75/2012.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi. Dl. secretar Popovici Pavel:
Proiectul a fost adoptat.
Domnul secretar îl invită pe domnul Cinar Pavel să depună jurământul de consilier local.
D-l cons. Popovici Vasile:
3. Proiect de hotărâre nr. 76/2012 privind organizarea „Pomului de Iarnă
2012”
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de hotărâre nr.
76/2012, arătând că se doreşte acordarea de cadouri pentru şcolari şi preşcolari în
valoare de 20 lei/pachet. Domnul primar aminteşte şi de o sponsorizare din partea
firmei care va construi pe teritoriul comunei Repedea o micro-hidrocentrală.
Domnul consilier Pop Ioan doreşte să afle de la cine se vor cumpăra cadourile
(pachetele) pentru copii.
Domnul primar afirmă că, la fel ca în ultimii ani, pachetele vor fi achiziţionate de la dl.
Laver Vasile (Andrişco) iar mai departe vor fi distribuite de către directorul şcolii la
diriginţi de clase şi in final la copii.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre
nr. 76/2012
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. Popovici Vasile:
4. Proiect de hotărâre nr. 77/2012 privind aprobarea demolării clădirii Şcolii
cu clasele I-VIII nr. 2 Repedea
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de hotărâre nr.
77/2012 arătând că deja există toate avizele necesare pentru demolarea clădirii şcolii
de la Micluşa. Acesta arată că dl Caniuca Vasile (Mişleaten) este interesat să execute
lucrările de demolare pentru suma de 30 mii lei; se va trece la recuperarea instalaţiei de
încălzire înainte de începerea lucrărilor de demolare.
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Domnul consilier Sauciuc Vasile solicită ca lucrările de demolare să fie scoase la
licitaţie publică.
Domnul primar afirmă că demolarea se poate face contracost sau prin compensare
astfel încât firma care va executa lucrările de demolare să-şi valorifice materialele
rezultate în urma demolării;
Domnul consilier local Pop Ioan propune ca demolarea să se facă prin compensare şi
nu contra unei sume de bani;
Domnul consilier Sauciuc Vasile afirmă că acoperişul din tablă a şcolii ar fi bun şi ar
putea fi valorificat;
Domnul primar afirmă că tabla nu mai este bună pentru acoperirea unor alte case şi că
încă nu a găsit o firmă care să fie interesată să execute lucrările de demolare prin
valorificarea materialelor de construcţie rezultate;
Domnul consilier Popovici Vasile propune ca dl primar să solicite oferte de preţ şi să
identifice o soluţie optimă pentru demolarea clădirii astfel încât costurile de demolare să
fie cât mai reduse.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre
nr. 77/2012. Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi. Dl. secretar Popovici
Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. Popovici Vasile:
5. Proiect de hotărâre nr. 78/2012 privind aprobarea lucrărilor de
regularizare a râurilor Repedea şi Ruscova
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de hotărâre nr.
78/2012 în care se prezintă solicitarea Instituţiei Prefectului pentru realizarea de lucrări
de decolmatare a râurilor din comuna Repedea, prevenindu-se astfel potenţialele efecte
ale unor inundaţii din primăvară.
Domnul primar prezintă soluţiile de decolmatare a râului Ruscova: sprijinul din partea
Apelor Române sau prin identificarea unui agent economic local. Deja a purtat discuţii
cu un agent economic (Andrei Miculaiciuc)
Domnul consilier Sauciuc Vasile solicită ca înainte de începerea lucrărilor să fie
realizată şi o evaluare a costurilor.
Domnul consilier Pop Ioan afirmă că în trecut un cetăţean din Ruscova a efectuat lucrări
de decolmatare în comuna Repedea dar nu s-a văzut nici un rezultat, era ca şi cum s-ar
fi plimbat doar prin albia râului.
Domnul consilier Sauciuc Vasile solicită ca înainte de începerea lucrărilor să fie
realizată o evaluare a costurilor lucrărilor.
Domnul primar afirmă că dacă vine buldozerul de la Apele Române atunci Primăria
Repedea trebuie să-i ofere motorină iar dacă va fi subcontractată o firmă privată atunci
aceasta trebuie să fie plătită.
Domnul primar afirmă că lucrările de regularizare, vor începe imediat după sărbători,
chiar în luna ianuarie.
Domnul Vasile Popovici solicită ca lucrările de regularizare acolo unde sunt necesare să
fie stabilite de către o comisie a Primăriei Repedea şi să înceapă imediat după
sărbători.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre
nr. 78/2012.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. Popovici Vasile:
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6. Proiect de hotărâre nr. 79/2012 privind aprobarea PUD construire „Staţie
de distribuţie carburanţi, nr. 710, judeţul Maramureş, având ca beneficiar SC
Rofeli Gagun SRL
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de hotărâre nr.
79/2012 arătând procedurile de aprobare a PUD şi necesitatea construirii unei
benzinării în comuna Repedea.
Domnul consilier Popovici Vasile solicită ca preşedinţii şi secretarii comisiilor din cadrul
Consiliului Local Repedea să se întâlnească înaintea şedinţelor consiliului pentru a
discuta pe comisii proiectele de hotărâri.
Domnul consilier Pop Ioan se opune adoptării în aceasta şedinţă a proiectului de
hotărâre nr. 79/2012.
Domnul consilier Popovici Vasile propune amânarea discutării proiectului de hotărâre
nr. 79/2012 pentru şedinţa următoare a Consiliului Local Repedea.
Domnul secretar prezintă procedura de lucru privind aprobarea PUD pentru obţinerea
ulterioară de avize pentru începerea lucrărilor.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre
nr. 79/2012.
Se supune la vot: se aprobă cu 7 voturi pentru şi 2 abţineri (Popovici Vasile şi Pop
Ioan).
D-l cons. Popovici Vasile:
7. Proiect de hotărâre nr. 80/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2013
Domnul Popovici Vasile prezintă proiectul de hotărâre nr. 80/2012 şi îl propune pe
domnul Pop Ioan (PSD) ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni. În
expunere se prezintă faptul că până în prezent, în noul consiliu local, partidele PNL şi
UNPR au avut câte un preşedinte de şedinţă şi în mod democratic ar veni rândul PSD
ca să aibă un preşedinte de şedinţă, astfel se poate stabili o cutumă care poate fi
urmată pe viitor.
Nefiind alte propuneri preşedintele de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre nr.
80/2012.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
8. Alte diverse probleme ale cetăţenilor comunei Repedea.
8.1.Domnul consilier Sauciuc Vasile solicită eliminarea taxei de salubrizare
pentru cetăţenii din cătune şi care nu beneficiază de serviciul de colectare a deşeurilor
menajare din comuna Repedea, deoarece deşi colectarea se face de 2 ori pe lună,
autogunoiera circulă doar pe drumurile principale neintrând pe uliţe sau în cătune
precum Plaic, Lespedea de Sus, Ciolar, etc.
Domnul primar afirmă că nu se pot face diferenţieri la impozitarea cetăţenilor
comunei Repedea şi că cetăţenii din cătune circulă prin comună şi aruncă deşeurile
anapoda. Transportul gunoiului menajer din comună costă 1800 lei pe cursă x 4 curse
pe lună. Iar taxa locală este de doar 1,5 lei pe lună/familie.
8.2. Domnul consilier Pop Ioan solicită ca începând cu anul 2013 Primăria
Repedea să nu mai angajeze lucrări prin care manopera să fie plătită separat iar
combustibilul separat, solicitând în acest sens să se dea o hotărâre de consiliu local,
fiind astfel stopată risipa şi o cheltuire defectuoasă a banului public.
8.3. Domnul consilier Cinar Pavel solicită decontarea cheltuielilor către firma
care a realizat lucrările la drumul spre PedCamini.
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Domnul primar afirmă că aceste costuri vor fi prevăzute în bugetul pe anul 2013.
8.4. Domnul consilier Ţudic Mihai solicită acordarea unui ajutor de urgenţă la
familia Grega din Laz (au mulţi copii care suferă de foame) deoarece părinţi lor nu au un
loc de muncă.
8.5. Domnul consilier Sauciuc Vasile doreşte să afle modul cum se distribuie
ajutoarele de la U.E.
Domnul primar afirmă că nu mai sunt bani în bugetul local pentru acordarea de ajutoare
de urgenţă iar ajutoarele alimentare de la U.E. au venit pentru anumite categorii sociale,
cu liste trimise direct de la Consiliul Judeţean Maramureş.
8.6. Domnul consilier Popovici Vasile solicită ca reprezentanţii Primăriei să facă
lobby pe lângă reprezentanţii bisericilor din localitate pentru a-i ajuta pe nevoiaşi.
Domnul consilier Recalo Mihai, membru în consiliul bisericesc al Bisericii Ortodoxe din
comuna Repedea afirmă că la biserică se strâng foarte puţini bani din colectele
săptămânale.
Domnul primar afirmă că a acordat ultimul ajutor de urgenţă la mama lui Cocori.
8.7. Domnul consilier local Popovici Vasile solicită următoarele:
- încheierea ori de câte ori este posibil de contracte de prestări servicii şi/sau lucrări cu
firme din comuna Repedea, astfel încât banii atraşi în localitate de administraţie să şi
rămână în comunitatea locală, creându-se astfel locuri de muncă în zonă;
- prevederea în bugetul pe anul 2013 al Comunei Repedea de surse financiare pentru
funcţionarea unui grup folcloric în comuna Repedea. Grupul folcloric Kreuleanka care
să aibă activităţi regulate, pe tot parcursul anului, în comuna Repedea. Astfel ne vom
promova pe mai departe valorile culturale locale ucrainene;
- elaborarea unui proiect de hotărâre pentru acordarea de sume de bani pentru elevii şi
profesorii care fac performanţă şcolară (premianţi la olimpiade judeţene, naţionale sau
la concursuri naţionale);
- întrucât în prezent condiţiile de desfăşurare a procesului de învăţământ în cătunele
Plaic şi Lespedea de Sus sunt sub orice condiţii acceptabile (de ex. în Plaic într-o
cameră dintr-o gospodărie particulară, cameră cu mai puţin de 18 mp învaţă 21 de elevi
din clasele 0-IV, având un singur învăţător iar acesta nu are loc nici pentru catalog,
ţinându-l atârnat pe un perete) demararea procesului de identificare a unui teren între
cătunele Plaic şi Lespedea de Sus pentru construcţia unei şcoli cu clasele I-IV pentru
cele două cătune, astfel încât să fie săli de clasă pentru clase simultane I-III şi II-IV.
Sursa de finanţare a fost deja identificată Programul Leader al U.E.
- preşedinţii şi secretarii de comisii din cadrul Consiliului Local Repedea, toţi
reprezentanţi ai PSD şi PNL să-şi facă treaba astfel încât înainte de şedinţele ordinare a
consiliului local să convoace şi şedinţele pe comisii pentru a se dezbate proiectele de
hotărâri. În acest moment toate cele 3 comisii nu funcţionează potrivit reglementărilor
legale.
Domnul primar răspunde la solicitările domnului Popovici Vasile astfel:
- s-a mai lucrat cu firmele din localitate dar de cele mai multe ori nu vor să lucreze şi pe
datorie.
- la căminul cultural avem un director la care i s-au alocat fonduri dar acesta trebuie să
organizeze spectacole; bani trebuie alocaţi pentru programe culturale.
- în anii trecuţi s-au acordat stimulente financiare pentru elevii buni la învăţătură de la
Şcoala Repedea;
- indemnizaţia pe şedinţă pentru fiecare consilier local se va plăti în totalitate.
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8.8. Domnul secretar Popovici Pavel prezintă situaţia juridică a terenurilor aflate
în proprietatea Comunei Repedea şi pentru care a realizat demersuri pentru intabularea
acestora în cartea funciară. Demersul a fost destul de greu dar s-a realizat aproape în
totalitate.
8.9. Domnul consilier Popovici Vasile solicită prezentarea situaţiei cu deţinătorii
de goluri de munte şi valoarea taxelor de concesiune. Solicitând în acest sens corelarea
taxelor cu alte taxe de concesiune din zonă.
Domnul primar afirmă că în comuna Moisei primăria a renegociat taxele de concesiune
a golurilor de munte astfel încât banii din subvenţii să rămâne şi în bugetul local nu doar
la câţiva proprietari de animale.
Domnul consilier Popovici Vasile solicită domnului primar prezentarea unei situaţii cu
valoarea contractelor de concesiune a golurilor de munte din zonă şi corelarea taxelor
de concesiune locale cu cele din regiune astfel încât bugetul local să beneficieze de mai
multe venituri.
8.10. Domnul Ţola Nelu – şef de post a prezentat o scurtă situaţie a colaborării
dintre poliţie şi consiliu local şi a urat la toţi cei prezenţi sărbători fericite.
Domnul primar afirmă că pietruirea drumurilor de la Lujana şi Pentaia a costat 39.100
lei.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă, mulţumind
membrilor consiliului local pentru participare.
Şedinţa se încheie la ora 15.10.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Popovici Vasile

SECRETAR
Popovici Pavel
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE
din data de 28.12.2012
a Consiliului Local al Comunei Repedea
Şedinţa Consiliului Local Repedea începe la ora 13:00.
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 9, şedinţa fiind legal
constituită. Au lipsit: Cauni Mihăiel şi Bejera Pavel (PNL), Ciorei Vasile (PSD) şi
Şmolnar Gheorghe (UNPR).
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Proiect de hotărâre nr. 74/2012 privind încetarea mandatului de consilier local
în Consiliul Local Repedea al domnului Miculaiciuc Vasea – cu unanimitate de voturi;
2. Proiect de hotărâre nr. 75/2012 privind validarea mandatului de consilier local
în Consiliul Local Repedea al domnului Cinar Pavel – cu unanimitate de voturi;
3. Proiect de hotărâre nr. 76/2012 privind organizarea „Pomului de Iarnă 2012” –
cu unanimitate de voturi;
4. Proiect de hotărâre nr. 77/2012 privind aprobarea demolării clădirii Şcolii cu
clasele I-VIII nr. 2 Repedea – cu unanimitate de voturi;
5. Proiect de hotărâre nr. 78/2012 privind aprobarea lucrărilor de regularizare a
râurilor Repedea şi Ruscova – cu unanimitate de voturi;
6. Proiect de hotărâre nr. 79/2012 privind aprobarea PUD construire „Staţie de
distribuţie carburanţi, nr. 710, judeţul Maramureş, având ca beneficiar SC Rofeli Gagun
SRL – cu 7 voturi PENTRU şi 2 abţineri (Popovici Vasile şi Pop Ioan);
7. Proiect de hotărâre nr. 80/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2013.
Şedinţa s-a încheiat la ora 15.10.
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 Popovici Vasile

SECRETAR DE COMUNĂ
Popovici Pavel
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