ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 27.09.2013
cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Repedea
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 şi domnul Popovici Pavel – secretarul comunei. Invitaţi: dna Laver
Viorica şi domnul Tăut Ioan.
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 10 consilieri.
Lipsesc domnii consilieri Ciorei Vasile (PSD), Bejerea Pavel (PNL) şi Miculaiciuc Ioan
(UNPR). Întrucât consiliul local este legal constituit, în conformitate cu art. 41 din aceeaşi
lege, declară şedinţa deschisă şi îl roagă pe domnul consilier Pop Ioan 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 din data de 13.09.2013.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinţei consiliului local din 13.09.2013. Procesul-verbal a fost aprobat cu unanimitate de
voturi de voturi.
D-l cons. Pop Ioan: În continuare, supune aprobării membrilor Consiliului Local
Repedea proiectul ordinii de zi, propus de domnul primar Ţiudic Pavel:
1. Proiect de hotărâre nr. 31/2013 privind inventarierea, evaluarea şi reevaluarea
bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Repedea;
2. Proiect de hotărâre nr. 32/2013 privind aprobarea scutirii de la plata unor
impozite şi taxe locale la clădiri a persoanelor, membrii ai Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă, care au încheiate contracte de voluntariat cu Primăria Comunei Repedea
pentru intervenții în caz de incendii sau inundații pe raza comunei Repedea;
3. Proiect de hotărâre nr. 33/2013 privind aprobarea notării în Cartea Funciară a
Drumului Comunal Lespedea de Jos-Luh-Meculaievo;
4. Proiect de hotărâre nr. 34/2013 privind aprobarea participării comunei Repedea,
la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Istorică a Maramureşului;
5. Proiect de hotărâre nr. 35/2013 privind aprobarea participării comunei Repedea,
la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Țara Maramureșului”;
6. Alte diverse probleme ale cetăţenilor comunei Repedea.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. Pop Ioan:
Domnul consilier Sauciuc Vasile propune ca să se dezbată problema dnei Laver
Viorica.
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Propunere adoptată cu unanimitate de voturi.
Dna Laver Viorica a prezentat în plenul consiliului local adresele Instituţiei
Prefectului din care rezultă că unele goluri de munte nu au fost atribuite conform legislaţiei
achiziţiilor publice.
Domnul primar afirmă că prelungirea contractelor de concesiune a păşunilor alpine
s-a realizat prin hotărâri de consiliul local; în luna noiembrie se va organiza licitaţie pentru
5 păşuni;
Dna Laver Viorica afirmă că la licitaţia precedentă dl Ciorei Vasile – viceprimar şi-a
atribuit, fără drept un contract de păşunat;
Domnul primar afirmă că nu a ştiut că domnul Ciorei Vasile şi-a atribuit un contract
de păşunat;
Dna Laver Viorica îl întreabă pe domnul primar de ce nu a luat măsurile legale când
a aflat de contractul viceprimarului şi dacă s-a aflat că contractul încheiat de domnul Ciorei
Vasile este ilegal atunci de ce s-a mai prelungit;
Domnul primar afirmă că documentele au fost întocmite în baza hotărârilor de
consiliu local şi s-a ţinut licitaţie.
D-l cons. Pop Ioan:
1. Proiect de hotărâre nr. 31/2013 privind inventarierea, evaluarea şi
reevaluarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Repedea.
Iniţiator primar Ţiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar prezintă expunerea de motive.
Domnul consilier Sauciuc Vasile doreşte să afle dacă deja există un specialist contractat.
Domnul primar afirmă că s-a luat legătura cu un specialist care a realizat evalurea
bunurilor şi în comunele Ruscova şi Leordina.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 31/2013.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. Pop Ioan:
2. Proiect de hotărâre nr. 32/2013 privind aprobarea scutirii de la plata unor
impozite şi taxe locale la clădiri a persoanelor, membrii ai Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă, care au încheiate contracte de voluntariat cu Primăria Comunei
Repedea pentru intervenții în caz de incendii sau inundații pe raza comunei
Repedea; Iniţiator primar Ţiudic Pavel.
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de hotărâre
nr. 32/2013, arătând că în anul 2013 în comuna Repedea au avut loc 4 incendii de pădure
la care au participat 9 voluntari, aceştia deja au plătite de către Primărie asigurări de viaţă.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 32/2013.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 32/2013 a
fost adoptat cu unanimitate de voturi.
D-l cons. Pop Ioan:
3. Proiect de hotărâre nr. 33/2013 privind aprobarea notării în Cartea Funciară
a Drumului Comunal Lespedea de Jos-Luh-Meculaievo; Iniţiator primar Ţiudic Pavel.
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre nr.
33/2013, arătând că pentru a putea obţine fonduri pentru reabilitarea drumurilor din
comuna Repedea este necesar ca acestea să fie înscrise în carte funciară.
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Domnul consilier Pop Ioan consideră că este o iniţiativă bună.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 33/2013.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 33/2013 a
fost adoptat în unanimitate.
D-l cons. Pop Ioan:
4. Proiect de hotărâre nr. 34/2013 privind aprobarea participării comunei
Repedea, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Istorică a
Maramureşului
Iniţiator Ţudic Pavel - primar
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de hotărâre
nr. 34/2013.
Domnul Tăut Ioan prezintă motivele care stau la baza înfiinţării unei asemenea
asociaţii.
Domnul Popovici Vasile prezintă avantajele unei asemenea organizaţii susţinând
că în comuna Repedea deja s-au organizat cursuri de calificare în diverse meserii de către
iniţiatorii acestei organizaţii.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 34/2013.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 34/2013 a
fost adoptat cu unanimitate de voturi.
D-l cons. Pop Ioan:
5. Proiect de hotărâre nr. 35/2013 privind aprobarea participării comunei
Repedea, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Țara Maramureșului”. Iniţiator Ţudic Pavel - primar
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de hotărâre
nr. 35/2013.
Domnul Popovici Vasile prezintă avantajele unei asemenea organizaţii pentru
dezvoltarea durabilă a comunităţii noastre.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 35/2013.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 35/2013 a
fost adoptat cu unanimitate de voturi.
6. Alte diverse probleme ale cetăţenilor comunei Repedea.
Domnul consilier Şmolnar Gheorghe doreşte să afle care au fost costurile
reabilitării drumului Lujana-Pentaia.
Domnul primar afirmă că acestea au fost în valoare de peste 1,5 miliarde de lei
vechi.
Domnul consilier Şmolnar Gheorghe afirmă că drumul nu a fost bătătorit motiv
pentru care aceste este deja distrus; de asemenea afirmă că şi dânsul în trecut a lucrat la
reabilitarea drumului, primăria rămânându-i datoare din suma de 29.000 lei cu suma de
8000 lei; drumul actual este făcut la o calitate proastă şi dacă nu se iau măsuri pentru
reabilitarea drumului atunci dl consilier va aduce un evaluator independent ca să vadă
care au fost costurile reale de execuţie;
Domnul prima afirmă că s-a adus balast pentru drum din care s-a plătit doar o
parte, mai fiind necesari să se plătească 460 mi lioane de lei vechi, dintr-un total de 1,6
miliarde de lei; diferenţa de bani nu se vaplăti până nu vine constructorul să realizeze
reparaţiile la execuţia proastă;
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Domnul primar afirmă că din contractul domnului Şmolnar nu s-au efectuat toate
lucrările (lipsind 2 podeţe);
Domnul Şmolnar Gheorghe afirmă că s-a facut doar o recepţie parţială;
Domnul primar afirmă că se va face şi plata finală pentru lucrările executate de
domnul Şmolnar;
Domnul consilier Cinar Pavel doreşte să afle ce se întâmplă cu oamenii care trag
lemne pe drumurile făcute cu buldozerul, motiv pentru care deteriorează drumurile din
pământ, trebuie luate măsuri de către autorităţile locale; de asemenea, cere ca să se
plătească cheltuielile de execuţie a drumului, aşa cum a promis dl primar;
Domnul primar afirmă că va plăti şi acest drum, valoarea lucrărilor s-a ridicat la 10
mii lei noi;
Domnul consilier Miculaiciuc Ioan afirmă că dânsul a lucrat cu utilajele sale la acest
drum motiv pentru care nu are nevoie de despăgubiri;
Domnul Recala Mihai afirmă că degeaba se fac drumurile pentru că acestea sunt
distruse de oamenii care trag târâş lemnele pe acestea;
Domnul Popovici Vasile solicită publicarea pe site-ul Primăriei Comunei Repedea a
tuturor proiectelor şi hotărârilor de consiliu local;
Domnul consilier Pop Ioan solicită înlocuirea becurilor şi lămpilor arse de pe
drumurile publice;
Domnul primar afirmă că după ce se va întoarce dl viceprimar se vor apuca de
schimbarea lămpilor şi a becurilor la iluminatul public;
Domnul consilier Sauciuc Vasile solicită achiziţionarea unei scări pentru electrician;
Domnul primar afirmă că s-au achiziţionat mai multe scări dar acestea au dispărut;
de asemenea afirmă că a dat un generator la reparat, acesta fiind recuperat abia după 2
ani;
Domnul consilier Sauciuc Vasile afirmă că cineva trebuie să răspundă pentru scară;
Domnul consilier Iacobciuc Alexa afirmă că scena de lângă terenul de fotbal de la
Lujana este spartă; de asemenea solicită extinderea iluminatului public şi în cătunul Gruni;
Domnul primar afirmă că la Lujana deja de 3 ori a fost spart lacătul;
Domnul consilier Sauciuc Vasile solicită ca să se pună un bec în faţa scenei astfel
încât să fie iluminată în fiecare noapte şi poate aşa infractorii nu vor mai pătrunde.
Nefiind alte luări de cuvânt, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă,
mulţumind pentru participare.

Şedinţa se încheie la ora 18.20.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Pop Ioan

SECRETAR
Popovici Pavel
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ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE
din data de 27.09.2013
al Consiliului Local al Comunei Repedea
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 10 consilieri locali,
şedinţa fiind legal constituită. Lipsesc domnii consilieri Ciorei Vasile (PSD), Bejerea Pavel
(PNL) şi Miculaiciuc Ioan (UNPR).
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr. 31/2013 privind inventarierea, evaluarea şi reevaluarea bunurilor
aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Repedea, cu unanimitate de voturi;
2. Hotărârea nr. 32/2013 privind aprobarea scutirii de la plata unor impozite şi taxe
locale la clădiri a persoanelor, membrii ai Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă,
care au încheiate contracte de voluntariat cu Primăria Comunei Repedea pentru intervenții
în caz de incendii sau inundații pe raza comunei Repedea, cu unanimitate de voturi;
3. Hotărârea nr. 33/2013 privind aprobarea notării în Cartea Funciară a
Drumului Comunal Lespedea de Jos-Luh-Meculaievo, cu unanimitate de voturi;
4. Hotărârea nr. 34/2013 privind aprobarea participării comunei Repedea,
la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Istorică a Maramureşului, cu
unanimitate de voturi;
5. Hotărârea nr. 35/2013 privind aprobarea participării comunei Repedea,
la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Țara Maramureșului”, cu
unanimitate de voturi.
Şedinţa se încheie la ora 18.20.
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
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