ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi cu ocazia şedinţei ordinară din data de 28.02.2013
a Consiliului Local al comunei Repedea judeţul Maramureş
Şedinţa începe la ora 14.00.
Consiliul Local al comunei Repedea a fost convocat în scris, în temeiul art. 39
alin. 1 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 Ciorei Vasile – 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. 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 precedente.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinţei precedente din data de 03.01.2013, a consiliului local. 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:
Proiect de hotărâre nr. 3/2013 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care
primarul comunei Repedea poate acorda în anul 2013 ajutoare de urgențe familiilor sau
persoanelor singure aflate în nevoie din comuna Repedea, potrivit Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat
Proiect de hotărâre nr. 4/2013 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de
interes local pentru anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de
către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat
Proiect de hotărâre nr. 5/2013 privind aprobarea scoterii la licitație publică a
cantități de 218 m.c. de masă lemnoasă din pădurea comunală.
1. Proiect de hotărâre nr. 3/2013 privind stabilirea situațiilor deosebite
pentru care primarul comunei Repedea poate acorda în anul 2013 ajutoare de
urgențe familiilor sau persoanelor singure aflate în nevoie din comuna Repedea,
potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Iniţiator Ţudic Pavel – primar.
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
Domnul consilier local Pop Ioan doreşte să afle lista cu beneficiarii de ajutor de
urgenţă;
Domnul primar a enumerat câteva persoane care beneficiază de ajutor de
urgenţă.
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Domnul consilier local Sauciuc Vasile recomandă ca ajutoarele de urgenţă să se
dea la persoane bolnave;
Domnul viceprimar a prezentat criteriile de acordare a ajutoarelor de urgenţă.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr.3/2013.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 4/2013 privind aprobarea planului de acțiuni și
lucrări de interes local pentru anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă
prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare
de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Iniţiator Ţudic Pavel - primar
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de
hotărâre nr. 4/2013 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local
pentru anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat.
Domnul consilier local Pop Ioan solicită ca beneficiarii de ajutor social să
întreţină curăţenia în localitate;
Domnul primar afirmă că sunt persoane care aruncă mizerie pe cursurile de apă;
Domnul consilier local Cinar Pavel solicită ca persoanele care încalcă legislaţia
de mediu să fie urmărite şi amendate;
Domnul consilier local afirmă că potrivit legii atribuţiile consiliului local sunt de a
adopta legislaţia locală iar primarul şi viceprimarul sunt obligaţi să pună în aplicare
această legislaţie;
Domnul viceprimar afirmă că deşeurile menajere sunt ridicate regulat de firma
subcontractată.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr.4/2013 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru
anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele
majore apte de muncă din familiile beneficiare de Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat.
Se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3. Proiect de hotărâre nr. 5/2013 privind aprobarea scoterii la licitație
publică a cantități de 218 m.c. de masă lemnoasă din pădurea comunală.
Iniţiator Ţudic Pavel - primar
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de
hotărâre nr. 5/2013 privind aprobarea scoterii la licitație publică a cantități de 218 m.c.
de masă lemnoasă din pădurea comunală.
Domnul viceprimar afirmă că aceste cantităţi de lemne se scot din pădurea
comunală din rândul arborilor accidentaţi.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 5/2013 privind aprobarea scoterii la licitație publică a cantități de 218 m.c.
de masă lemnoasă din pădurea comunală.
Se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
4. Alte probleme locale:
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Domnul consilier local Popovici Vasile supune atenţiei consiliului local şi a
domnului primar faptul că autoturismul Dacia Logan al Primăriei Repedea este folosit în
scop personal de consilierul personal al primarului; solicită ca domnul primar prezintă
datoriile cetăţenilor comunei pentru neplata taxelor şi impozitelor locale; solicită răspuns
în scris dacă construcţia micro-hidrocentralei nu va afecta introducerea canalizării
apelor uzate pe Valea Repedea;
Domnul consilier local Pop Ioan solicită ca autoturismul primăriei să fie parcat
după ora 16.00 la sediul primăriei;
Domnul primar afirmă că maşina primăriei duce zilnici bolnavi la spital şi de la
spital;
Domnul consilier local Bejerea Pavel afirmă că orice angajat are dreptul să
foloseasca autoturismul, inclusiv şi secretarul comunei;
Domnul primar afirmă că Vasea Miculaiciuc, Ghiţă Kraszuk şi Vasile Pop vor
merge pe teren şi vor identifica toate clădirile pentru care cetăţenii trebuie să plătească
taxe şi impozite locale iar datele din teren vor fi confruntate cu datele din registru
agricol;
Domnul primar afirmă că conducta va merge pe mijlocul străzii de pe Valea
Repedea iar drumul va fi asfaltat de firma constructoare a microhidrocentrale pe
porţiunea Centrul comunei-Tomnatic; se vor angaja cetăţeni din comuna; cetăţenii din
comună nu vor fi afectaţi de conductă;
Domnul consilier local Pop Ioan solicită ca autoturismul Logan să nu plece de la
primărie fără aprobare şi solicită ca maşina să fie parcată la primărie; solicită ca
primăria să nu plătească combustibilul pentru firmele care execută lucrări în comună;
Domnul primar afirmă că în această lună s-au făcut 14 curse cu Loganul la Baia
Mare şi 8 curse la Cluj-Napoca.
Domnul consilier local Popovici Vasile afirmă că domnul primar foloseşte
autoturismul Dacia Logan pentru propria campanie electorală;
Domnul consilier local Pop Ioan afirmă că Dulepa degeaba a lucrat pentru
canalizarea râului Ruscova, pentru că nu se văd nici un fel de rezultate;
Domnul primar afirmă că motorina s-a consumat pentru lucrările la drum;
Domnul viceprimar afirmă că s-au făcut deszăpeziri în Repedea cu tractorul
primăriei;
Domnul consilier local Sauciuc Vasile solicită ca toate activităţile din primărie
trebuie puse sub controlul consiliului local;
Domnul consilier local Popovici Vasile afirmă că primarul ar trebui să –şi facă
campanie electorală din propriul buzunar şi nu din cheltuielile publice;
Domnul consilier local Popovici Vasile afirmă că primăria Repedea plăteşte
colectarea deşeurilor menajere la o firmă pe când printr-un proiect comun cu Primăriile
Ruscova şi Poienile de sub Munte a fost achiziţionat un utilaj de colectare, care ar
trebui să facă colectare gratuită în comuna Repedea dar nu se văd nici un fel de
rezultate iar primarul comunei nu face demersuri pentru apărarea intereselor cetăţenilor
comunei Repedea. Prezintă şi informaţii despre proiectul finanţat de UE prin care s-a
achiziţionat camionul de transport deşeuri şi proporţia cofinanţării proiectului de către
fiecare primărie.
Domnul Caniuca Vasile doreşte să afle dacă va fi plătit pentru lucrările începute
în toamna, deoarece primăria are datorii faţă de firma sa care a lucrat la digul din
dreptul proprietăţii domnului Pop Ioan;
Domnul primar afirmă că lucrările se vor continua cu motorina primărie; afirmă că
nu l-a pus pe dl Caniuca Vasile să facă digul;
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Domnul consilier local Pop Ioan solicită ca diferenţa la lucrările la dig să fie
plătită de Primăria Repedea;
Domnul primar afirmă că inginerul trebuie să facă devizul;
Domnul primar afirmă că Apele Române pot aduce un buldozer pentru
regularizarea râului dar Primăria trebuie să plătească motorina;
Domnul viceprimar solicită să fie făcut drum la Scorodnei;
Domnul consilier local Şmolnar Gheorghe afirmă că Primăria Repedea plăteşte
paza pădurii comunale la OS Poieni dar pădurea dispare şi se fură în fiecare zi.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la ora 16.30.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local Pop Ioan

SECRETAR
Popovici Pavel
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MINUTA
şedinţei ordinare din data de 28.02.2013
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:
Hotărârea nr. 3/2013 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care primarul
comunei Repedea poate acorda în anul 2013 ajutoare de urgențe familiilor sau
persoanelor singure aflate în nevoie din comuna Repedea, potrivit Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu unanimitate de voturi;
Hotărârea nr. 4/2013 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes
local pentru anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu unanimitate de voturi;
Hotărârea nr. 5/2013 privind aprobarea scoterii la licitație publică a cantități de
218 m.c. de masă lemnoasă din pădurea comunală, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa se încheie la ora 16.30.
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

