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ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 22.11.2013
cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Repedea
Şedinţa începe la ora 12,00.
Consiliul Local al comunei Repedea a fost convocat în scris, în temeiul art. 39 alin. 2 şi 3 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. domnul
Ciorei Vasile – viceprimar şi domnul Popovici Pavel – secretarul comunei. Invitat Popovici Vasile –
membru UNPR.
Dl. viceprimar: 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 10 consilieri. Lipseşte domnul consilier Pop Ioan (PNL)
şi Şmolnar Gheorghe (UNPR). Din partea UNPR participă dl Popovici Vasile 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 precedente.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al şedinţei
consiliului local. 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. 40/2013, privind aprobarea rețelei de învățământ preuniversitar de
stat pentru anul școlar 2014-2015 în comuna Repedea;
2. Proiect de hotărâre nr. 41/2013, privind aprobarea Master Planului pentru apă și apă uzată
pentru județul Maramureș, noiembrie 2013 și a listei de investiții prioritare pentru POS Mediu, Axa
Prioritară 1-Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, perioada de
programare 2014-2020;
3. Proiect de hotărâre nr. 42/2013 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public și privat al comunei Repedea;
4. Proiect de hotărâre nr. 43/2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 5 din
28.01.2011 privind taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă;
5. Depunerea Declarațiilor pe propria răspundere de către aleșii locali cu privire la activitatea
de lucrător sau colaborator al Securității, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la
falsul în declarații, după luarea la cunoștință a conținutului Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității;
6. Proiect de Hotărâre nr. 44/2013 privind însuşirea de către Consiliului Local Repedea a
Antecontractului de Constituirea a unui drept de uz pe Drumul Comunal C4 Tomnatic pentru
SC.HIDROCLEAR S.R.L.
7. Alte diverse probleme ale cetăţenilor comunei Repedea.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
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D-l cons. Pop Ioan:
1. Proiect de hotărâre nr. 40 din 22.11.2013 privind aprobarea rețelei de învățământ
preuniversitar de stat de pe raza comunei Repedea, pentru anul școlar 2014-2015.
Iniţiator primar Ţiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul viceprimar prezintă expunerea de motive.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de hotărâre nr. 40 din
22.11.2013.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi (10 voturi).
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 41 din 22.11.2013 privind aprobarea Master Planului pentru apă
și apă uzată pentru județul Maramureș, și a listei de investiții prioritare pentru POS Mediu, Axa
Prioritară 1-Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, perioada
de programare 2014-2020.
Luări de cuvânt:
Domnul viceprimar prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul Popovici Vasile propune ca taxa de 1% să fie plătită proporţional cu valoarea lucărilor
prevăzute în masterplan si care se vor executa în comuna Repedea
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de hotărâre nr. 41 din
22.11.2013.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi (10 voturi).
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3. Proiect de hotărâre nr. 42 din 22.11.2013 privind actualizării inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Repedea
Luări de cuvânt:
Domnul viceprimar prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul secretar prezintă o listă că reactualizările inventarului bunurilor.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de hotărâre nr. 42din
22.11.2013.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi (10 voturi).
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
4. Proiect de hotărâre nr. 43 din 22.11.2013 privind acordarea dreptului de uz în favoarea
S.C. Hidro Clear S.R.L asupra Drumului Comunal C4 (DC4) în lungime de 4 km precum şi
asupra Drumul auto forestier în lungime de 3,6 km
Luări de cuvânt:
Domnul viceprimar prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul Popovici Vasile solicită introducerea următoarelor clauze aşa cum în repetate rânduri
domnul primar a susţinut că va face investitorul:
„Art. 1. Se aprobă constituirea dreptului de uz în favoarea S.C. Hidro Clear S.R.L., cu sediul în
municipiul Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr. 1-3, judeţul Sibiu, C.U.I. 24542637, asupra Drumului
Comunal C4 (DC4), în lungime de 4 km precum şi asupra Drumul auto forestier, în lungime de 3,6 km
ambele situate pe U.A.T. Repedea, în vederea amplasării unei conducte pentru transportul apei la
micro-hidrocentrală, conducta ce va fi amplasată la o adâncime mai mare decât conducta de apă şi
canal aparţinând Comunei Repedea, conform amplasărilor din SF-urile pentru aducţiune de apă şi
realizarea reţelei de colectare a apelor uzate din Comunei Repedea.
Art. 2. (1) In schimbul constituirii dreptului de uz şi acces asupra drumului, proprietatea publică
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hidrocentralei pe râul Repedea precum şi de amplasare a conductei pentru transportul apei la turbină
pe o lungime de 7,6 km, S.C. Hidro Clear S.R.L., va achita o redevenţă anuală de 15.000 euro/an
(cincpresprezecemii), plătibili de la data începerii lucrărilor de construcţie a micro-hidrocentralei, pe
toată perioada de executare de lucrări de construcţie.
(2) S.C. Hidro Clear S.R.L. se va obliga ca în maxim 3 ani de la începerea lucrărilor de
amplasare a micro-hidrocentralei să aducă terasamentul drumurilor mai sus menţionate la starea
iniţială, se va angaja să asfalteze DC4 pe o porţiune de 4,00 km şi va suporta costurile de introducere
a conductei de colectare a apelor uzate (canalizare) de la riveranii Drumului Comunal DC4, pe o
lungime de 4,00 km, sens în care se va încheia contractul de uz, în forma ce constituie Anexa nr. 1 la
prezenta hotarare.
(3) Redevenţa anuală stabilită de Consiliul Local Repedea pentru funcţionarea microhidrocentralei, proprietate SC Hidro Clear SRL, după instalarea acesteia, stabilită anterior de Consiliul
Local Repedea rămâne neschimbată.

Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului Comunei
Repedea”.
De asemenea acesta prezintă clauzele potrivite pentru contractul de uz. Domnii
consilieri fac propuneri pentru introducerea unor clauze care să dea drepturi la cetăţenii
comunei Repedea şi nu doar obligaţii.
Domnul Pop Ioan – consilier local este de acord cu clauzele propuse, fiind un susţinător al
acestora.
Domnul Miculaiciuc Ioan – consilier local pune problema deplasărilor cetăţenilor de pe Valea
Repedea în timpul executării lucrărilor.
Domnul Cinar Pavel – consilier local pune problema deplasărilor cetăţenilor de pe Valea
Repedea în timpul executării lucrărilor.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot propunerile domnului
Popovici Vasile, fiind adoptate cu unanimitate de voturi.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de hotărâre nr.
412din 22.11.2013.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi (8 voturi pentru), lipsind de la vot domnii
consilieri: Ţudic Mihai, Şmolnar Gheorghe, Duma Petru şi Sauciuc Vasile.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
5. Depunerea Declarațiilor pe propria răspundere de către aleșii locali cu privire la
activitatea de lucrător sau colaborator al Securității, cunoscând prevederile art. 292 din Codul
penal cu privire la falsul în declarații, după luarea la cunoștință a conținutului Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
Domnul secretar prezintă prevederile legale şi îi pune pe domnii consilieri să completeze declaraţiile
mai sus amintite.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele declară şedinţa închisă mulţumind pentru participare.
Şedinţa s-a încheiat la ora 13.30
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Pop Ioan

SECRETAR
Popovici Pavel
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MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE
din data de 22.11.2013
a Consiliului Local al Comunei Repedea
Şedinţa Consiliului Local Repedea începe la ora 12:00.
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 10 (lipsind Şmolnar
Gheorghe, Ţudic Mihai), şedinţa fiind legal constituită.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr. 40 din 22.11.2013 privind aprobarea rețelei de învățământ preuniversitar de
stat de pe raza comunei Repedea, pentru anul școlar 2014-2015 – cu unanimitate de voturi;
2. Hotărârea nr. 41 din 22.11.2013 privind aprobarea Master Planului pentru apă și apă uzată
pentru județul Maramureș, și a listei de investiții prioritare pentru POS Mediu, Axa Prioritară 1Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, perioada de programare
2014-2020 – cu unanimitate de voturi;
3. Hotărârea nr. 42 din 22.11.2013 privind actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public și privat al comunei Repedea– cu unanimitate de voturi;
4. Hotărârea nr. 43 din 22.11.2013 privind acordarea dreptului de uz în favoarea S.C. Hidro
Clear S.R.L asupra Drumului Comunal C4 (DC4) în lungime de 4 km precum şi asupra Drumul auto
forestier în lungime de 3,6 km, cu 8 voturi pentru;
5. Hotărârea nr. 44 din 22.11.2013 privind modificarea taxei pentru desfacerea căsătoriilor în
faţa ofiţerului de stare civilă– cu unanimitate de voturi;
Şedinţa s-a încheiat la ora 13.30.
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 DE COMUNĂ
Popovici Pavel
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