ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi cu ocazia şedinţei ordinară din data de 28.06.2013
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. 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, dl. 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 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. 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 18.06.2013, 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. 21/2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2014;
2. Proiect de hotărâre nr. 22/2013 privind aprobarea continuarea lucrărilor la
drumuri comunale din comuna Repedea în cătunele :
- Lespedea de Jos-Pedvesoki-Hecica, în lungime de 6,5 km;
- Plaic-Ciolar-Jolob , în lungime de 4,5 Km;
- Plai- Iame-Lepea-Polunskei, în lungime de 3,2 km,;
- Scorodni-Hlebochi-Gruni, în lungime de 5,5 km, drumuri care fac legătura cu Drumul
Județean DJ 187 și reședința comuni Repedea;
3. Depunerea Declarațiilor de Avere si de Interese a aleșilor locali (primar,
Viceprimar și Consilieri locali) până în data de 11.06.2013;
4.Consultarea Proiectului Stemei Comunei Repedea, depusă la Comisia de
Heraldică Maramureș pentru aprobare și dacă este cazul se pot aduce observații și
completări ;
5. Diverse probleme ale cetăţenilor Comunei Repedea.
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.
1. Proiect de hotărâre nr. 21/2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2014
Iniţiator Ţudic Pavel – primar.
Domnul primar prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 21/2013.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi (9 consilieri locali prezenţi).
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
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2. Proiect de hotărâre nr. 22/2013 privind aprobarea continuarea lucrărilor
la drumuri comunale din comuna Repedea în cătunele: Lespedea de JosPedvesoki-Hecica, în lungime de 6,5 km; Plaic-Ciolar-Jolob , în lungime de 4,5
Km; Plai- Iame-Lepea-Polunskei, în lungime de 3,2 km; Scorodni-Hlebochi-Gruni,
în lungime de 5,5 km, drumuri care fac legătura cu Drumul Județean DJ 187 și
reședința comuni Repedea
Iniţiator Ţudic Pavel – primar.
Domnul primar prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul primar promite că va aduce la şedinţa următoare o situaţie cu lucrări;
Domnul consilier local Şmolnar Gheorghe afirmă că cu ca banii cheltuiţi pot fi
balastaţi toate drumurile din comună;
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 21/2013.
Se supune la vot: se aprobă cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3. Depunerea Declarațiilor de Avere si de Interese a aleșilor locali (primar,
viceprimar și consilieri locali) până în data de 11.06.2013;
Domnul secretar prezintă aleşilor locali legislaţia privind obligativitatea depunerii
declaraţiilor de avere şi interese, solicitându-le în acelaşi timp să le depună la dânsul.
4.Consultarea Proiectului Stemei Comunei Repedea, depusă la Comisia de
Heraldică Maramureș pentru aprobare și dacă este cazul se pot aduce observații
și completări
Domnul secretar prezintă proiectul stemei comunei Repedea.
5. Diverse probleme ale cetăţenilor Comunei Repedea.
Domnul consilier local Duma Petru afirmă că este un fapt benefic că s-au făcut
drumuri spre cătune dar ar fi bine să se procedeze şi la posibilitatea înmatriculării auto
la nivel local;
Domnul secretar afirmă că se pot înmatricula doar utilajele lente;
Domnul primar afirmă că de Rusalii au căzut 6 stâlpi de curent electric, stâlpii noi
fiind aduşi din Cluj iar pe dânsul nu l-a ajutat nici un consilier local;
Domnul consilier local Şmolnar Gheorghe afirmă că tocmai primarul trebuia să
ceară ajutor dacă ştia că este nevoie de ajutor;
Domnul viceprimar aduce aminte de legislaţia privind circulaţia rutieră care
interzice crearea de obstacole pe drumurile publice;
Domnul consilier local Iacobciuc Alexa solicită să se facă un drum şi prin cătunul
Cireşinca.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la ora 16.50.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local Şmolnar Gheorghe

SECRETAR
Popovici Pavel
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MINUTA
şedinţei ordinare din data de 28.06.2013
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:
1. Hotărârea nr. 21/2013 privind aprobarea Impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2014, cu unanimitate de voturi;
2. Hotărârea nr. 22/2013 privind aprobarea continuarea lucrărilor la Drumurile
Comunale din Comuna Repedea, în cătunele: Lespedea de Jos-Pedvesoki-Hecica, în
lungime de 6,5 km; Plaic-Ciolar-Jolob , în lungime de 4,5 Km; Plai- Iame-LepeaPolunskei, în lungime de 3,2 km; Scorodni-Hlebochi-Gruni, în lungime de 5,5 km,
drumuri care fac legătura cu Drumul Județean DJ 187 și reședința comuni Repedea, cu
11 voturi pentru şi 2 abţineri.
Şedinţa se încheie la ora 16.50
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

