ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi cu ocazia şedinţei extraordinară din data de 05.04.2013
a Consiliului Local al comunei Repedea judeţul Maramureş
Şedinţa începe la ora 16.00.
Consiliul Local al comunei Repedea a fost convocat în scris, în temeiul art. 39
alin. 2 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. 2 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al comunei
Repedea în şedinţa extraordinară. 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 29.03.2013, 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:
1.Proiect de hotărâre nr. 8 /2013, privind prelungirea Contractelor de
concesionare a pășunilor proprietatea privată a comunei Repedea până în 31.12.2017
și modificarea redevenței la contractele de concesionare a pășunilor proprietatea
comunei Repedea, aprobate prin Hotărârea Consiliului local nr. 67/2012 situate în
comuna Repedea de la 60 lei/ha la 100 lei/ha;
2. Proiect de hotărâre nr. 9/2013 privind aprobarea înscrieri în Carte Funciara a
terenului de natură fâneaţă în suprafața totală de 271 mp., înscris în CF 50190, topo
6336/3/3/1 cu 81 m.p. și CF 50511, topo 6335/2/3/1/1 cu 190 m.p., aflat în comuna
Repedea, în locul numit Lujana;
3.Proiect de Hotărâre nr. 10/2013 privind aprobarea pentru Inspectoratul pentru
Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești Secția Vișeu de Sus a cantității de 1000
litri de motorină pentru mașinile de intervenție a pompierilor conform adresei nr.
988044/17.01.2013 a Secției de pompieri Vișeu de Sus.
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.
1.Proiect de hotărâre nr. 8 /2013, privind prelungirea Contractelor de
concesionare a pășunilor proprietatea privată a comunei Repedea până în
31.12.2017 și modificarea redevenței la contractele de concesionare a pășunilor
proprietatea comunei Repedea, aprobate prin Hotărârea Consiliului local nr.
67/2012 situate în comuna Repedea de la 60 lei/ha la 100 lei/ha;
Iniţiator Ţudic Pavel – primar.
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
Domnul consilier local Vasile Popovici arată că zona roşie din PN Munţii
Maramureşului nu poate fi defrişată;
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Domnul consilier local Sauciuc Vasile afirmă că păşunile împădurite nu sunt
trecute la APIA pentru subvenţii;
Domnul primar afirmă că trebuie curăţate tufişurile din golurile de munte;
Domnul consilier local Şmolnar Gheorghe afirmă că golurile de munte trebuie
date prin licitaţie;
Domnul consilier local Ciorei Vasile afirmă că păşunile pot fi concesionate prin
licitaţie cu strigare;
Domnul primar nu este de acord cu votul secret;
Domnul viceprimar prezintă, în calitate de proprietar de oi şi de concesionar de
gol de munte, situaţia golurilor de munte şi cheltuielile ocazionate cu administrarea unui
gol de munte şi a unei turme de oi;
Domnul viceprimar afirmă că dacă se măreşte taxa de concesiune a golurile de
munte se va ataca în instanţă, fiind de acord să se plătească 100 lei/ha şi intabularea
golurilor de munte pe Comuna Repedea; dar plata unei redevenţe de 500 lei/ha este
foarte mult.
Domnul consilier local Iacobciuc Alexa afirmă că nu mai doreşte să
concesioneze un gol de munte, renunţând la licitaţie;
Domnul consilier local Popovici Vasile afirmă că consilierii n’ar trebui să aibă ca
interes falimentul concesionarilor dar că pe fiecare gol de munte ar trebui să existe 1520% din suprafaţă rezervată micilor crescători de animale; iar ciobanii să fie angajaţi cu
carte de muncă;
Domnul consilier local întreabă de ce Primăria nu face o asociaţie agricolă;
Domnul viceprimar afirmă că există o asociaţie dar nimeni nu se înscrie;
Domnul viceprimar afirmă că a primit oi de la cetăţenii comunei pe golul de
munte concesionat şi că a restituit subvenţia acordată acestora;
Domnul consilier local Recalo Mihai afirmă că dl Popovici Vasile şi Ciorei Vasile
îşi ţin spatele unul altuia;
Domnul consilier local Popovici Vasile afirmă că doreşte ca fiecare cetăţean să
plătească impozite pe clădiri şi construcţii iar dl primar să-şi facă treaba;
Domnul viceprimar afirmă că dânsul şi-a plătit toate taxele către primărie;
Domnul consilier local Recalo Mihai afirmă că dl Ciorei Vasile ţine spatele la
fermieri;
Domnul primar prezintă tabelul cu efectivul de animale;
Domnul consilier local Recalo Mihai afirmă că nu este apă în comună iar fermierii
sunt bogaţi.
Domnul consilier local Popovici Vasile solicită ca în actul adiţional să se treacă
faptul că măcar 20% din golurile concesionate să poată fi folosite şi de micii proprietari.
Domnul primar propune ca 374 de ha de păşune împădurită să fie dată în
concesiune persoanelor care au cerut: Cucicea Laver Maria, Şmolnar Radu.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr.8/2013.
Se supune la vot: se aprobă cu 9 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 9/2013 privind aprobarea înscrieri în Carte
Funciara a terenului de natură fâneaţă în suprafața totală de 271 mp., înscris în CF
50190, topo 6336/3/3/1 cu 81 m.p. și CF 50511, topo 6335/2/3/1/1 cu 190 m.p., aflat
în comuna Repedea, în locul numit Lujana;
Iniţiator Ţudic Pavel – primar.
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Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 9/2013.
Se supune la vot: se aprobă cu 9 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3.Proiect de Hotărâre nr.10/2013 privind aprobarea pentru Inspectoratul
pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești Secția Vișeu de Sus a
cantității de 1000 litri de motorină pentru mașinile de intervenție a pompierilor
conform adresei nr. 988044/17.01.2013 a Secției de pompieri Vișeu de Sus.
Iniţiator Ţudic Pavel – primar.
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
Domnul viceprimar afirmă că fiecare comună din zonă contribuie cu motorină la
ISU Vişeu de Sus;
Domnul consilier local Pop Ioan afirmă că dl viceprimar i-a cerut să semneze un
proces verbal privind consumul a 700 de litri de motorină.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 9/2013.
Se supune la vot: se aprobă cu 9 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
4. Alte probleme diverse ale comunei:
Domnul consilier local Sauciuc Vasile solicită transparenţă din partea domnului
secretar şi publicarea tuturor deciziilor din consiliul local; nu mai trebuie făcute alte
datorii de primar şi plătite datoriile la zi; primarul tot zice că face una şi alta şi acordă
ajutoare de urgenţă în mod discreţionar; solicită afişarea publică a hotărârilor de
consiliu local.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la ora 17.40.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local Pop Ioan

SECRETAR
Popovici Pavel
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MINUTA
şedinţei extraordinare din data de 05.04.2013
al Consiliului Local al Comunei Repedea
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 10 consilieri locali,
şedinţa fiind legal constituită.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
Hotărârea nr. 8 /2013, privind prelungirea Contractelor de concesionare a
pășunilor proprietatea privată a comunei Repedea până în 31.12.2017 și modificarea
redevenței la contractele de concesionare a pășunilor proprietatea comunei Repedea,
aprobate prin Hotărârea Consiliului local nr. 67/2012 situate în comuna Repedea de la
60 lei/ha la 100 lei/ha, cu 9 voturi pentru;
Hotărârea nr. 9/2013, privind aprobarea înscrieri în Carte Funciara a terenului de
natură fâneaţă în suprafața totală de 271 mp., înscris în CF 50190, topo 6336/3/3/1 cu
81 m.p. și CF 50511, topo 6335/2/3/1/1 cu 190 m.p., aflat în comuna Repedea, în locul
numit Lujana, cu 9 voturi pentru;
Hotărârea nr. 10/2013, privind aprobarea pentru Inspectoratul pentru Situații de
Urgență Gheorghe Pop de Băseşti Secția Vișeu de Sus a cantității de 1000 litri de
motorină pentru mașinile de intervenție a pompierilor conform adresei nr.
988044/17.01.2013 a Secției de pompieri Vișeu de Sus, cu 9 voturi pentru;
Şedinţa se încheie la ora 17.40.
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

