ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 05.07.2011
cu ocazia şedinŃei extraordinare 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. 2 din Legea nr. 215/2001
privind administraŃia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al
comunei Repedea în şedinŃa extraordinară. 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
Recalo Mihai să preia conducerea lucrărilor şedinŃei.
D-l cons. Recalo 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
30.06.2011.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinŃei consiliului local din 30.06.2011. 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. 36/2011, privind alegerea preşedintelui de şedinŃă
pentru lunile, iulie, august şi septembrie 2011;
2. Proiect de hotărâre nr. 37/2011, privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru anul 2011;
3. Proiect de hotărâre nr. 38/2011, privind aprobarea continuării lucrărilor la
drumul Lespedea de Sus-Plaic, afectat de inundaŃii din 2008;
4. Proiect de hotărâre nr. 39/2011, privind înlocuirea acoperişului la
Dispensarul uman Repedea;
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5. Proiect de hotărâre nr. 40/2011 privind aprovizionarea cu lemne de foc
pentru sezonul rece, 2011-2012, a instuŃiilor şcolare, a dispensarului uman,
primariei, bibliotecii comunale şi căminului cultural;
6. Proiect de hotărâre nr. 41/2011, privind stabilirea situaŃiilor deosebite
pentru care primarul poate acorda în anul 2011 ajutoare de urgenŃă.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. łudic Mihai:
1. Proiect de hotărâre nr. 36/2011, privind alegerea preşedintelui de
şedinŃă pentru lunile, iulie, august şi septembrie 2011
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 36/2011, privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru lunile, iulie, august şi
septembrie 2011
Se solicită propuneri: domnul consilier Recalo Mihai şi doamna consilier Liuba
Miculaiciuc
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi ca preşedinte de şedinŃă pe
următoarele 3 luni să fie domnul consilier Recalo Mihai.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 37/2011, privind rectificarea 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
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011. Acesta
arată că printr-o hotărâre a CJ Maramureş a fost repartizată comunei Repedea suma
de 70 mii lei noi.
Luări de cuvânt:
Domnul consilier Pop Ioan doreşte să obŃină informaŃii despre alocarea de bani
din capitolul de cultură către biserici;
Domnul primar afirmă că din aceşti plăteşte lucrări la biserici.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3. Proiect de hotărâre nr. 38/2011, privind aprobarea continuării
lucrărilor la drumul Lespedea de Sus-Plaic, afectat de inundaŃii din 2008
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 38/2011, privind aprobarea continuării lucrărilor la drumul Lespedea de SusPlaic, afectat de inundaŃii din 2008. Domnul primar arată că în anul 2008 drumul a
fost afectat de calamităŃi. O parte din bani au fost plătiŃi iar o parte din bani vori fi
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achitaŃi în viitor. De asemenea, arată că s-au început lucrările din nou, cu un
buldozer adus de la Ruscova, la care s-a dat până în prezent doar motorina. S-a
adus balast pentru balastarea drumului. Terenul alunecă. Degeaba se lucrează la
drum dacă nu se fac consolidări. Prin aceste lucrări se asigură accesul a 200 de
locuinŃe la DJ 187. Domnul viceprimar împreună cu inginerul Năsui au efectuat
măsurtiori şi s-a realizat recepŃia la lucrări. Bugetul alocat pentru drum este de 30
mii lei iar lungimea totală a acestuia este de 5 km. Drumul va fi balastat până în
cătunul Plaic.
Domnul consilier Ciorei Vasile întreabă dacă nu se poate face zid de sprijin din
beton sau din plante – gard viu.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
4. Proiect de hotărâre nr. 39/2011, privind înlocuirea acoperişului la
Dispensarul uman Repedea
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre
nr. 39/2011, privind înlocuirea acoperişului la Dispensarul uman Repedea. Domnul
primar arată că până în prezent s-au înlocuit geamuri şi uşile la dispensar.
Acoperişul este distrus în totalitate, tabla fiind ruginită în proporŃie de 80%. Dacă
nu va fi înlocuită se va distruge, în totalitate, întreaga clădire. Bani pentru lucrări sau primit prin intermediul reprezentanŃilor PNL din cadrul Consiliului JudeŃean
Maramureş. Deja a fost dată comanda pentru tablă şi cărămida pentru coşurile de
fum. Trebuie suplimentat bugetul pentru tabal de acoperiş iar Cucicea Dumitru va
realiza cornii pătraŃi pentru scheletul acoperişului.
Domnul consilier Ciorei Vasile afirmă că nu s-au putu lua bani din buget pentru
dispensar. Dânsul afirmă că el a început lucrările la dispensar, pe cont propriu. A
făcut rost de materiale cum a putut. Tabla a fost adusă de la bărăci şi numai o parte
a fost cumpărată. Meşterii au lucrat şi au fost plătiŃi.
Domnul primar afirmă că atunci când s-a construit drumul prin pădurea
comunală s-au defrişat pădurea şi lemnul a fost adus pentru construirea
dispensarului.
Domnul consilier Ciorei Vasile afirmă că s-au adus doar 2 ştrafuri de corni,
restul a fost sustras de Beuca Mihai (Alba) şi de Cucicea Dumitru. Toată lucrarea
la dispensar nu a fost plătită la Cucicea Dumitru.
Domnul consilier Ciorei Vasile afirmă că doreşte ca domnul Cucicea Dumitru să
vină să-i spună direct ca sunt datorii la el pentru dispensar.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
5. Proiect de hotărâre nr. 40/2011 privind aprovizionarea cu lemne de
foc pentru sezonul rece, 2011-2012, a instuŃiilor şcolare, a dispensarului uman,
primariei, bibliotecii comunale şi căminului cultural
IniŃiator primar łiudic Pavel.
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Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre nr. 40/2011 privind aprovizionarea cu lemne de foc pentru sezonul rece,
2011-2012, a instuŃiilor şcolare, a dispensarului uman, primariei, bibliotecii
comunale şi căminului cultural. Acesta arată co solicitarea de oferte a fost pusă pe
site-ul primăriei şi pe SEAP, fiind necesari 500 metri steri de lemn.
Domnul consilier Ciorei Vasile afirmă că este puŃin 500 mestri steri.
Domnul primar afirmă că au rămas lemne încă din iarna anului trecut.
Domnul consilier łudic Mihai afirmă că lemnele trebuie aduse pentru a fi uscate
când vor fi folosite în centralele termice.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
6. Proiect de hotărâre nr. 41/2011, privind stabilirea situaŃiilor deosebite
pentru care primarul poate acorda în anul 2011 ajutoare de urgenŃă familiilor
sau persoanelor singure aflate în nevoie din comuna Repedea, potrivit Legii
nr. 416/2011, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare şia H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare aLegii nr. 416/2011, privind minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare.
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar łiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre nr. 41/2011, privind stabilirea situaŃiilor deosebite pentru care primarul
poate acorda în anul 2011 ajutoare de urgenŃă familiilor sau persoanelor singure
aflate în nevoie din comuna Repedea, potrivit Legii nr. 416/2011, privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şia H.G. nr. 50/2011
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare aLegii nr. 416/2011, privind
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Se supune la vot: se aprobă cu 11 voturi Pentru şi 2 abŃineri (domnii
consilieri Ciorei Vasile şi Pop Ioan).
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
7. Diverse:
Domnul primar prezintă cum s-a realizat licitaŃia pentru lemnul din pădurea
comunală pentru domnul Cucicea Dumitru. Acesta afirmă că publicaŃia s-a realizat
în ziarul local, a fost făcut APV, s-a organizat licitaŃia pentru 935 m.c. în data de
03 iunie 2011. Comisia de licitaŃie a fost legal constituită. Domnul primar afirmă
că domnul consilier local Ciorei Vasile spune despre dânsul că a vândut tot din
comuna, dar domnul Ciorei Vasile a beneficiat din partea consiliului local de
următoarele:
- un apartament;
- un gol de munt pentru care primeşte subvenŃie de la APIA şi pentru care nu a
plătit taxa de păşunat pe 2010-2011.
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De asemenea, arată că s-a vândut grajdul la Andrei Miculaiciuc, conform legii,
printr-o hotărâre a Consiliului Local Repedea.
Domnul primar a dat citire unei reclamaŃii venite de la domnul Priala Dumitru,
adresată Guvernului României cu privire la Legea 247/2005.
Domnul primar afirmă că domnul Ciorei Vasile a fost în inspecŃie în pădurea
comunală şi acesta are două sentinŃe.
Domnul consilier Pop Ioan îl întreabă pe domnul primar de unde are informaŃii că
domnul Ciorei Vasile a făcut reclamaŃii. Imbrii şi-a făcut singur reclamaŃia.
Domnul consilier Ciorei Vasile afirmă în apărarea sa, că a beneficiat de 100
hectare de păşune, în mod legal şi că este îndreptăŃit să beneficieze de acest drept.
De asemenea, afirmă că până luni va achita taxa rămasă ca datorie pentru paşune
iar alŃii au 200 sau 300 de hectare de gol de munte. Acesta solicită ca toŃi banii de
păşune trebuie daŃi pentru lucrări pentru întreŃinerea păşunii, altfel se va face
deturnare de fonduri. Domnul Ciorei Vasile afirmă că domnul primar a luat un
apartament şi fratelui lui a luat o garsonieră. De asemenea afirmă că cu păşunea
concesionată dă de lucru la 4 familii şi toŃi sunt plătiŃi la zi. De asemenea, afirmă
că a propus ca acel grajd să fie spart. Şi că a aflat din primărie că s-a vândut curtea.
Afirmă că primarul a zis că trebuie dată pdăurea la Cucicea pentru drumul care s-a
făcut şi că a zis că lemnul trebuie marcat şi după aceea trebuie tăiat. Marcarea
trebuie realizată cu APV şi că domnul primar trebuie să vină în faŃa consiliului
local cu APV. Zilnic primăria plăteşte reparaŃia drumurilor dar nimeni nu nu-i
nprost să nu vadă ce se întămplă. Zilnic se aduc din pădure lemne de 15 m.c.
Afirmă că primarul a zis că trebuie plătită paza pădurii. Iar cu reclamaŃia lui Imbri
nu are nicio legătură. Legat de punerea în posesie dl Ciorei afirmă că domnul
primar i-a propus în parcela 100 dar acolo nu sepoate. Punerea în posesie a
composesoratului şi a Primăriei Ruscova s-a realizat ilegal. CetăŃenii din Repedea
nu mai au unde să se pună în posesie.
Domnul consilier Pop Ioan afirmă că domnul Cucicea Dumitru a zis la dânsul în
magazin că domnul Ciorei i-a dat la Recalo Mihai 50 m.c. de lemn pentru că a
cedat locul de consilier pentru a prinde un post de viceprimar.
Domnul consilier Ciorei Vasile afirmă că dânsul a dat lemne din pădurea dânsului
pentru domnul Recalo.
Domnul Ciorei Vasile afirmă că în timpul inspecŃiei, în 40 de minute au fost
găsite 40 de cioate iar asta înseamnă puşcărie în pădurea comunală.
Domnul consilier Ciorei Vasile afirmă că are un parchet cumpărat de la DirecŃia
Silvică şi din proprietate proprie. Domnul Ciorei afirmă că toate reclamaŃiile erau
informaŃi de domnul łiudic Pavel pentru Gherci şi Gagun. L-a acuzat pe domnul
primar că în perioada 2005-2007 a folosit TAF-ul pentru dânsul fără să platească la
primărie iar tafistul era angajat în baza Legii nr. 76/2002.
Domnul primar îl acuză pe domnul Ciorei de deturnare de fonduri pentru păşunea
concesionată, apartamentul i-a fost dat de secretar şi fostul primar, garsoniera
pentru fratele său a fost dată în mod legal, pentru drumul de la Tomnatic domnul
Cucicea a primit 4 partizi din pădurea comunală.
Domnul consilier local Ciorei Vasile afirmă că nimeni nu verifică cât lemn a fost
scos din pădurea comunală de către Cucicea Dumitru.
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Domnul primar afirmă că nu a fost el cel care l-a influenŃat pe Gagun ca să facă
reclamaŃii.
Domnul primar afirmă că atunci când s-a folosit de TAF şi de om s-a tăiat
factură.
Domnul consilier local Ciorei Vasile afirmă că în final amândoi s-au folosit de
statutul de la primărie.
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 Recalo Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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