ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi cu ocazia şedinţei extraordinară din data de 29.05.2013
a Consiliului Local al comunei Repedea judeţul Maramureş
Şedinţa începe la ora 18.00.
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 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 11
consilieri (Ţudic Mihai şi Miculaiciuc Ioan). 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. Şmolnar Gheorghe: 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 24.05.2013, 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. Analizarea adresei nr. 3603 din 14.05.2013 a Instituției Prefectului - Județul
Maramureș, adresată Consiliului local Repedea, Primarului și secretarului cu privire la,
reanalizarea Hotărârii nr. 8 din 05.04.2013 a Consiliului Local Repedea, prin care sa
aprobat prelungirea Contractelor de concesionare a pășunilor proprietatea privată a
comunei Repedea, precum și modificarea redevențelor aprobate prin Hotărârea
Consiliului local nr. 67/2012 situate în comuna Repedea de la 60 lei/ha la 100 lei/ha;
2. Formarea Comisiilor din rândul Consilierilor locali și personalul din aparatul
propriu de specialitate a primarului pentru efectuarea controalelor în anul de pășunat
2013 pe pășuni proprietatea comunei Repedea.
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.
1. Analizarea adresei nr. 3603 din 14.05.2013 a Instituției Prefectului Județul Maramureș, adresată Consiliului local Repedea, Primarului și secretarului
cu privire la, reanalizarea Hotărârii nr. 8 din 05.04.2013 a Consiliului Local
Repedea, prin care sa aprobat prelungirea Contractelor de concesionare a
pășunilor proprietatea privată a comunei Repedea, precum și modificarea
redevențelor 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.
Domnul viceprimar afirmă că dacă nu se realizează reanalizarea HCL 8/2013
atunci aceasta poate fi atacată în contencios administrativ; unii spun că contractele de
concesiune nu sunt legale; se va forma comisia care se va deplasa pe teren pentru a
constata modul cum se păşunează;
Domnul primar a prezent o reclamaţie făcută de dna Laver Maria; sunt trei goluri
de munte care se pot da prin licitaţie în august 2013;

ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
Domnul consilier local Miculaiciuc Ioan doreşte să afle cum a putut primi dl
Caniuca Vasile gol de munte în administrare;
Domnul primar afirmă că a dat goluri de munte împădurite la 5 persoane, inclusiv
la dl Caniuca Vasile;
Domnul consilier local Miculaiciuc Ioan afirmă că trebuie văzut ca cele 5
persoane să nu fie amendate de OS Poieni;
Domnul consilier local Şmolnar Gheorghe afirmă că dânsul a ştiut că contractele
au fost făcute doar pentru anul 2007;
Domnul primar a dat citire HCL Repedea 13/2007;
Domnul consilier local Cinar Pavel afirmă că Beuca Mihai are 4 goluri de munte
care la fel de bine puteau fi împărţiţi între mai mulţi crescători de animale;
Domnul primar afirmă că dl Beuca Mihai are acoperire; dl primar prezintă adresa
de la APIA din care rezultă acoperirea cu animale;
Domnul consilier local Cinar Pavel întreabă de ce nu s-a dat ordine ca păşunile
să fie curăţate;
Domnul primar afirmă că în anul 2007 nimeni nu a vrut să ia în administrare
vreun gol de munte;
Domnul consilier local Miculaiciuc Ioan afirmă că are 2 cereri depuse încă din
anul 2007 prin care cere gol de munte în administrare şi nu a primit nici un răspuns;
Domnul consilier local Şmolnar Gheorghe afirmă că cei care au luat bani de la
APIA puteau curăţa golurile de munte;
Domnul primar afirmă că dna Laver Maria avea doar bani; a vorbit cu călugărul
să-i cedeze 50 ha la dna Laver.
S-a votat cu 7 voturi şi 2 abţineri din 9 consilieri prezenţi la şedinţă.
2. Formarea Comisiilor din rândul Consilierilor locali și personalul din aparatul
propriu de specialitate a primarului pentru efectuarea controalelor în anul de pășunat
2013 pe pășuni proprietatea comunei Repedea.
Domnul primar prezintă expunerea de motive.
S-a votat cu 8 voturi pentru.
3. Diverse probleme.
Domnul primar mulţumeşte consilierilor pentru că au votat cetăţenii de onoare;
vor veni la Repedea delegaţi de la ministere şi judeţ pentru a susţine proiectele
comunităţii locale; CJ Maramureş a alocat 1 miliar de lei vechi pentru datoriile la şcoală.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la ora 18.50.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local Şmolnar Gheorghe

SECRETAR
Popovici Pavel
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MINUTA
şedinţei extraordinare din data de 29.05.2013
al Consiliului Local al Comunei Repedea
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 11 consilieri locali,
şedinţa fiind legal constituită. Absenţi: Ţudic Mihai şi Miculaiciuc Ioan.
În cadrul şedinţei nu a fost adoptată nicio hotărâre de consiliu local.
Şedinţa se încheie la ora 18.50.
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 Şmolnar Gheorghe

SECRETAR
Popovici Pavel

