ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONŞI LIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 30.07.2010
cu ocazia şedinŃei ordinare al Consiliului Local al comunei Repedea
ŞedinŃa începe la ora 16,00.
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 Popovici
Vasile să preia conducerea lucrărilor şedinŃei.
D-l cons. Popovici Vasile: 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
25.06.2010.
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. Popovici Vasile: În continuare, supune aprobării membrilor Consiliului
Local Repedea proiectul ordinii de zi, propus de domnul primar łiudic Pavel:
1. Proiect de hotărâre nr. 29/2010 privind aprobarea compensării datoriei faŃă
de S.C. FARCĂU S.R.L., din comuna Repedea, pentru lucrările executate la reparaŃii
Drum Comunal C4, în lungime de 4 km în schimbul cantităŃi de 540 m.c. lemn de
răşinoase şi foioase din pădurea comunală;
2. Proiect de hotărâre nr. 30/2010 privind aprobarea unei cantităŃi de 200 m.c.
lemn lucru răşinoase din pădurea comunală, în vederea acordării sprijinului pentru
sinistraŃii din Moldova;
3. Proiect de hotărâre nr. 31/2010 privind aprobarea cheltuielilor efectuate de
către Primăria comunei Repedea pentru materiale de construcŃii folosite la
reconstruirea podului peste pârâul Lespedea, în zona Lespedea de Sus, afectat în
proporŃie de 95% în urma calamităŃilor naturale din anul 2008;
4. Proiect de hotărâre nr. 32/2010 privind modificarea taxelor speciale aprobate
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2008 pentru închirierea sălilor din Căminul
Cultural la diferite ocazii;
1

5. Proiect de hotărâre nr. 33/2010 privind aprobarea taxelor speciale pentru
utilizarea drumului comunal C4 şi a străzilor din comună;
6. Proiect de hotărâre nr. 34/2010 privind rectificarea bugetului privind venituri
şi cheltuieli pentru anul 2010;
7. Proiect de hotărâre nr. 35/2010 privind aprobarea reorganizării Căminului
Cultural Repedea în Centru Cultural şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi
funcŃionare al Centrului Cultural;
8. Alte probleme ale cetăŃenilor comunei Repedea.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. Popovici Vasile:
1. Proiect de hotărâre nr. 29/2010 privind aprobarea compensării datoriei
faŃă de S.C. FARCĂU S.R.L., din comuna Repedea, pentru lucrările executate la
reparaŃii Drum Comunal C4, în lungime de 4 km în schimbul cantităŃi de 540
m.c. lemn de răşinoase şi foioase din pădurea comunală
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.
29/2010 privind aprobarea compensării datoriei faŃă de S.C. FARCĂU S.R.L., din
comuna Repedea, pentru lucrările executate la reparaŃii Drum Comunal C4, în
lungime de 4 km în schimbul cantităŃi de 540 m.c. lemn de răşinoase şi foioase din
pădurea comunală
IniŃiator primar łiudic Pavel;
Domnul consilier local Ciorei Vasile doreşte să afle cine verifică cât lemn se taie din
pădurea comunală;
Domnul primar afirmă că pădurarul care face paza pădurii;
Domnul primar afirmă că tot neamul dlui Ciorei Vasile a tăiat în pădurea comunala
lemne;
Domnul consilier local Ciorei Vasile afirmă că pădurarul Toliha Alexandru, care are
în paza pădurea comunala a sesizat că se taie pădurea comunală cu aprobarea data de
primar;
Domnu primar afirmă că atunci când dânsul dă aprobare aceasta nu este pe gratis, iar
pădurarul trebuie să taie bon la expedierea lemnelor din rampă.
Domnul consilier local Ciorei Vasile afirmă că aşa l-a acoperit şi pe pădurarul Şipoş
Vasile, iar din paguba care a fost descoperită nu s-a recuperat prejudiciul, acesta a
fost descărcat pe Primăria Repedea. Se întreabă până când se va merge tot aşa.
Domnul primar afirmă că tot oamenii din comună au tăiat lemnul din pădurea
comunală.
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. 30/2010 privind aprobarea unei cantităŃi de 200
m.c. lemn lucru răşinoase din pădurea comunală, în vederea acordării
sprijinului pentru sinistraŃii din Moldova - cu unanimitate de voturi
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.
30/2010 privind aprobarea unei cantităŃi de 200 m.c. lemn lucru răşinoase din
pădurea comunală, în vederea acordării sprijinului pentru sinistraŃii din Moldova
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IniŃiator primar łiudic Pavel;
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. 31/2010 privind aprobarea cheltuielilor efectuate
de către Primăria comunei Repedea pentru materiale de construcŃii folosite la
reconstruirea podului peste pârâul Lespedea, în zona Lespedea de Sus, afectat în
proporŃie de 95% în urma calamităŃilor naturale din anul 2008
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.
31/2010 privind aprobarea cheltuielilor efectuate de către Primăria comunei Repedea
pentru materiale de construcŃii folosite la reconstruirea podului peste pârâul
Lespedea, în zona Lespedea de Sus, afectat în proporŃie de 95% în urma calamităŃilor
naturale din anul 2008
IniŃiator primar łiudic Pavel;
de Sus peste care circula 45 de gospodarii şi care au nevoie de acces către locuinŃe,
Primăria Repedea va participa cu materiale de construcŃii şi manopera va fi suportata
de către cetăŃeni din zona Lespedea,
Domnul primar afirmă că Primăria Repedea va asigura 600 de saci de ciment;10
bascule de balast pentru umplutura şi fundaŃie; 12 mc. Cherestea de răşinoase; 2 mc
de grinzi de răşinoase;
Domnul primar afirmă că acest pod intra în inventarul public al comunei;
Domnul consilier Ciorei Vasile doreşte să afle cum rămâne cu drumul de acces de la
pod către celelalte gospodarii, familia Klipei nu este de acord cu deschiderea
drumului.
Domnul consilier Pop Ioan afirmă că acest pod se face mai mult pentru Cauni Mihai,
care sta acolo şi construcŃia podului este numai pentru dl. Cauni acolo nu sunt 45 de
gospodarii. Domnul Cauni a putut face singur acest pod, dar pentru ca a trecut la
PNL, ca răsplată a primit ajutorul pentru construcŃia podului.
Domnul primar afirmă că dânsul este cel care rezolvă fonduri pentru comună şi
pentru asta dânsul face ce vrea şi construieşte unde vrea. Afirmă că dânsul are
majoritatea în Consiliul Local Repedea şi va trece proiectul de hotărâre. Cine nu-l
votează de mâine nu mai este consilier PNL.
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu votat cu 11 voturi pentru şi
doua abŃineri (domnii consilieri Ciorei Vasile şi Pop Ioan).
4. Proiect de hotărâre nr. 32/2010 privind modificarea taxelor speciale
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2008 pentru închirierea sălilor
din Căminul Cultural la diferite ocazii
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.
32/2010 privind modificarea taxelor speciale aprobate prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 5/2008 pentru închirierea sălilor din Căminul Cultural la diferite ocazii
IniŃiator primar łiudic Pavel;
Domnul primar afirmă că menŃinerea curăŃeniei se va face cu beneficiarii de ajutor
social, în baza Legii nr. 416/2001 iar de coordonarea lor se va ocupa directorul
Căminului Cultural dl. Popovici Vasile;
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Domnul primar afirmă că trebuie asigurată toată vesela pentru 250 de persoane şi de
realizat o sobă pentru prepararea hranei pentru nunŃi. De aceea solicită stabilirea
acestei taxe care să poată acoperi cheltuielile aferente acestor evenimente, taxele vor
fi achitate la casieria primăriei după ce, cererea va fi aprobata de către primar.
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
5. Proiect de hotărâre nr. 33/2010 privind aprobarea taxelor speciale
pentru utilizarea drumului comunal C4 şi a străzilor din comuna
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.
33/2010 privind aprobarea taxelor speciale pentru utilizarea drumului comunal C4 şi
a străzilor din comuna
IniŃiator primar łiudic Pavel;
Domnul consilier local Ciorei Vasile solicită impunerea unei taxe de drum pentru
toate societăŃile care exploatează lemn în pădurile din comuna Repedea.
Domnul consilier local Popovici Vasile solicită introducerea unui capitol distinct în
acest sens în hotărârile consiliului local.
Domnul primar afirmă că se vor elibera din partea primăriei autorizaŃii de transport
care vor fi date la toŃi agenŃii economici care exploatează material lemnos în comuna
Repedea şi care executa transportul indiferent de societate.
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
6. Proiect de hotărâre nr. 34/2010 privind rectificarea bugetului privind
venituri şi cheltuieli pentru anul 2010
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.
34/2010 privind rectificarea bugetului privind venituri şi cheltuieli pentru anul 2010
IniŃiator primar łiudic Pavel;
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
7. Proiect de hotărâre nr. 35/2010 privind aprobarea reorganizării
Căminului Cultural Repedea în Centru Cultural şi aprobarea Regulamentului
de Organizare şi funcŃionare al Centrului Cultural
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.
35/2010 privind aprobarea reorganizării Căminului Cultural Repedea în Centru
Cultural şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcŃionare al Centrului
Cultural
IniŃiator primar łiudic Pavel;
Nefiind alte luări de cuvânt se supune la vot: se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
8. Alte diverse probleme ale cetăŃenilor comunei Repedea:
Domnul Tola Nelu – şef de post la PoliŃia Repedea arată ca va sprijini aplicarea
Hotărârii C.L. privind taxa de drum şi va verifica fiecare societate care exploatează şi
transportă lemne pe drumul comunal C4.
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Domnul consilier local łudic Mihai, directorul Şcoli de Arte şi Meserii nr. 1 Repedea
arată că trebuie igienizate şcolile şi pregătite pentru anul şcolar 2010-2011;
Domnul primar arată că deja sunt pregătite persoanele care beneficiază de Legea
416/2001 şi care se vor ocupa de igienizarea şcolilor, se vor aduce lemne de foc
pentru iarna şi se va face parcarea la şcoala, se va face toaleta la Şcoala din Miclusa.
Domnul consilier local Ciorei Vasile arata faptul că consiliul local trebui se ia în
dezbatere procedura de concesionare a vânatului pe raza comunei Repedea.
Domnul primar afirmă că nu cunoaşte modul în care s-a făcut concesionarea
vânatului cu o firma din Negreşti;
Domnul consilier local Ciorei Vasile afirm că că dânsul pe când era viceprimar a
realizat igienizare cu beneficiari ajutorului social iar domnul Bejera Pavel, în calitate
de viceprimar, nu vrea să se implice.
Domnul primar afirmă că trebuie să ne organizam singuri.
Domnul viceprimar afirmă că Consiliul Local Repedea să-şi caute alt viceprimar,
pentru că dânsul doreşte să-şi dea demisia. Orice ar face primarul toate ziua strigă,
numai cea ce face el este bine dar ceea ce face viceprimarul nu este bine.
Domnul primar afirmă că nu este cazul de demisie dar viceprimarul trebuie să se
implice mai mult în asigurarea curăŃeniei şi rezolvarea problemelor curente ale
comunei.
Domnul consilier Pop Ioan afirmă că primarul dă bani la cei care beneficiază de
ajutor social fără să presteze munca în folosul comunităŃii, altfel pierde din electorat,
de acea viceprimarul nu poate face nimic.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinŃă declară şedinŃa închisă,
mulŃumind membrilor consiliului local pentru participare.
ŞedinŃa se încheie la ora 18.25.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier Popovici Vasile

SECRETAR
Popovici Pavel
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