ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 02.02.2011
cu ocazia şedinŃei ordinare a 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: dl. primar łiudic Pavel şi dl. viceprimar Bejera Pavel.
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
28.01.2011.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinŃei consiliului local din 28.01.2011. 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. 6/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2011;
2. Proiect de hotărâre nr. 7/2011 privind aprobarea planului de achiziŃii şi
lucrări de reabilitare şi reparaŃii la obiective de interes local pentru anul 2011;
3. Proiect de hotărâre nr.8/2011 privind stabilirea limitelor veniturilor
potenŃiale, provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile
de bunuri prevăzute în Anexa nr. 6 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011, obŃinute
de persoanele beneficiare de ajutor social pentru anul 2011.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
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D-l cons. łudic Mihai :
1. Proiect de hotărâre nr. 6/2011 privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2011
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 6/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011.
De asemenea, a prezentat adresa DGFP Maramureş cu privire la repartizarea
bugetului pe anul 2011. Domnul primar afirmă că i-a zis dna contabilă că până luni
vor intra banii şi în contul Căminului Cultural Repedea. Se vor aloca bani pentru
căminul cultural. Pentru biserica adventistă se vor aloca 200 milioane de lei vechi
şi 100 milioane de lei pentru alte biserici.
Domnul consilier Popovici Vasile afirmă că dânsul a solicitat suma de bani pe care
trebuie să o recupereze şi care a fost decontată. Nu s-a pus în buget suna de 114
mii euro.
Domnul primar afirmă că s-au dat sporuri de conducere şi că din luna decembrie a
dispus realizarea unui inventar, inclusiv la Căminul Cultural Repedea.
Domnul consilier Ciorei Vasile afirmă că bugetul este aşa cum este şi face referiri
la capitolul de sănătate şi capitolul de asistenŃi personali.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. łudic Mihai :
2. Proiect de hotărâre nr. 7/2011 privind aprobarea planului de achiziŃii
şi lucrări de reabilitare şi reparaŃii la obiective de interes local pentru anul
2011
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de
hotărâre nr. 7/2011 privind aprobarea planului de achiziŃii şi lucrări de reabilitare şi
reparaŃii la obiective de interes local pentru anul 2011. Domnul primar prezitnă
planul de lucrări pe anul 2011.
Domnul consilier Duma Petru afirmă că degeaba se fac drumuri dacă nu se fac
ziduri de apărare.
Domnul primar afirmă că pe Scorodni se vor face diguri.
Se discută despre clarificarea situaŃiei hornului de la Căminul Cultural Repedea. Sa realizat un proces verbal de recepŃie semnat de viceprimar, de Ciorei şi Vasile
Popovici – directorul Căminului Cultural.
Domnul consilier local afirmă că nu este de acord ca toate firmele să construiască
diguri. Să construiască diguri cei care au distrus pădurea comunală. Trebuie văzut
cum se exploatează pădurea comunală.
Domnul primar afirmă că dânsul nu a luat bani din pădurea comunală. Acesta
afirmă că domnul viceprimar a dat sentinŃa la Longa, Cucicea.
Domnul primar afirmă că va chema reprezentanŃii Apelor Române şi se vor sparge
toate construcŃiile de lângă apă, în special pe râul Tomnatic. Iar cu resursele locale
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se va rezolva problema podului de la Mlen. Clădirile sunt puse pe dig. Tot acolo
se găsesc gunoaie, soproane, garaje, depozite.
Domnul consilier local Pop Ioan solicită informaŃii despre Şcoala nr. 2 care
necesită izolare.
Domnul consilier local Ciorei Vasile afirmă că atunci când a fost viceprimar a
atenŃionat pe toŃi cei care construiesc pe dig.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. łudic Mihai :
3.Proiect de hotărâre nr. 8/2011 privind stabilirea limitelor veniturilor
potenŃiale, provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ
categoriile de bunuri prevăzute în Anexa nr. 6 din Hotărârea Guvernului
nr.50/2011, obŃinute de persoanele beneficiare de ajutor social pentru anul
2011.
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 8/2011 privind stabilirea limitelor veniturilor potenŃiale, provenite din
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în
Anexa nr. 6 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011, obŃinute de persoanele
beneficiare de ajutor social pentru anul 2011.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
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 17.30.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier łudic Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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