ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONŞI LIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 30.04.2010
cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului Local al comunei Repedea
ŞedinŃa începe la ora 17,00.
Consiliul Local al comunei Repedea a fost convocat în scris, în temeiul art. 39
alin. 3 şi alin. 8 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al primarului comunei Repedea participă:
domnul łiudic Pavel - primar, domnul Bejera Pavel - viceprimar şi domnul Popovici
Pavel – secretarul comunei.
Dl. primar łiudic Pavel: În temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001
privind administraŃia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al
comunei Repedea în şedinŃa ordinară. Din numărul total de 13 de consilieri sunt
prezenŃi 13 consilieri. Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art. 41
din aceeaşi lege, declară şedinŃa deschisă şi îl roagă pe domnul consilier łudic Mihai
să preia conducerea lucrărilor şedinŃei.
D-l cons. łudic Mihai: În conformitate cu dispoziŃiile art. 42 alin. 5 din Legea nr.
215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, îl roagă pe domnul
secretar Popovici Pavel să supună la vot procesul-verbal al şedinŃei din data de
20.04.2010.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinŃei Consiliului Local Repedea din şedinŃa precedentă. Procesul-verbal a fost
aprobat cu unanimitate de voturi de voturi.
D-l cons. łudic Mihai: În continuare, supune aprobării membrilor Consiliului Local
Repedea proiectul ordinii de zi, propus de domnul primar łiudic Pavel:
1. Proiect de hotărâre nr. 17/2010 privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local al domnului łudic Dumitru;
2. Proiect de hotărâre nr. 18/2010 privind validarea domnului Duma Petru în
funcŃia de consilier local;
3. Proiect de hotărâre nr. 19/2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2010;
4. Proiect de hotărâre nr. 20/2010 privind trecerea Şcolii de Arte şi Meserii
Repedea ca ordonator terŃiar de credite la Primăria comunei Repedea;
5. Alte diverse probleme ale cetăŃenilor comunei Repedea.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
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D-l cons. łudic Mihai:
1. Proiect de hotărâre nr. 17/2010 privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local al domnului łudic Dumitru
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre nr.. 17/2010 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local al domnului łudic Dumitru
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 18/2010 privind validarea domnului Duma Petru
în funcŃia de consilier local
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre nr.
18/2010 privind validarea domnului Duma Petru în funcŃia de consilier local
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3. Proiect de hotărâre nr. 19/2010 privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2010
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre nr.
19/2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010
Înscrieri la cuvânt:
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
4. Proiect de hotărâre nr. 20/2010 privind trecerea Şcolii de Arte şi Meserii
Repedea ca ordonator terŃiar de credite la Primăria comunei Repedea
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre nr. 20/2010 privind trecerea Şcolii de Arte şi Meserii Repedea ca ordonator
terŃiar de credite la Primăria comunei Repedea
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinŃă declară şedinŃa închisă,
mulŃumind membrilor consiliului local pentru participare.
ŞedinŃa se încheie la ora 18.05.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier łudic Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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