ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 22.10.2011
cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului Local al comunei Repedea
ŞedinŃa începe la ora 14,00.
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
Ciorei Vasile să preia conducerea lucrărilor şedinŃei.
D-l cons. Ciorei 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
07.10.2011.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinŃei consiliului local din 07.10.2011. Procesul-verbal a fost aprobat cu
unanimitate de voturi de voturi.
D-l cons. Ciorei Vasile: În continuare, supune aprobării membrilor Consiliului
Local Repedea proiectul ordinii de zi, propus de domnul primar łiudic Pavel:
1. Proiect de hotărâre nr. 59/2011, privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2011;
2. Proiect de hotărâre nr. 60/2011, privind rectificarea bugetului de venituri
si cheltuieli pentru anul 2011;
3. Proiect de hotărâre nr.61/2011 privind amenajarea unei spatiu de parcare
în incinta unităŃii şcolare pentru personalul didactic şi personalul auxiliar care este
încadrat pe posturi la Grupul Şcolar Repedea;
4. Proiect de hotărâre nr. 62/2011 privind desemnarea din rândul
consilierilor locali, de persoane care se facă parte din Consiliul de administraŃie a
Grupului Scolar Repedea;
5. Proiect de hotărâre nr. 63/2011 privind preluarea în administrare a sediului
Postului comunal de poliŃie Repedea şi a 2 (doua) locuinŃe de intervenŃie;
6. Alte diverse probleme ale cetăŃenilor comunei Repedea.
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Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. Ciorei Vasile:
1. Proiect de hotărâre nr. 59/2011, privind alegerea preşedintelui de
şedinŃă pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2011.
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul consilier Pop Ioan îl propune pe domnul consilier Ciorei Vasile.
Domnul consilier Ciorei Vasile îl propune de preşedinte pe domnul consilier Pop
Ioan.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi ca domnul Ciorei
Vasile să fie preşedinte de şedinŃă.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 60/2011, privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli pentru anul 2011
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Primarul comunei Repedea prezintă expunerea de motive şi referatul de
necesitate, arătând că a fost alocată o sumă de 3 miliarde vechi comunei Repedea
din partea Guvernului României cu sprijinul UUR. Această sumă de bani va fi
alocată pentru a acoperi datoriile vechi şi neachitate ale primăriei Repedea. În
acest moment conturile Primăriei Repedea au fost blocate din cauza neplăŃii
datoriilor. Datoriile sunt rezultate în urma lucrărilor de refacere în urma
inundaŃiilor din anul 2008 (construirea a 10 case la Lujana şi a drumurilor
comunale care au fost stricate în urma calamităŃilor. Consiliul JudeŃean
Maramureş a retras din sumă un miliard de lei. S-a intervenit la Guvernul
României. Primarul prezintă Anexa Hotărârii de Guvern privind alocarea sumei de
3 miliarde la intervenŃia UUR prin domnul Buciuta Ştefan – deputat în Parlamentul
României. S-a făcut adresă către CJ MM pentru Sărbătoarea Narciselor şi s-a
primit o sumă de 400 milioane de lei vechi. Domnul vicepreşedinte Zoicaş l-a
sprijinit pe domnul primar pentru obŃinerea a 400 milioane de lei, pentru
decontarea de facturi ce au fost depuse în contul „cultură”.
Preşedintele de şedinŃă invită la cuvânt pe consilierii prezenŃi.
Domnul consilier Pop Ioan întreabă pentru care drumuri s-au alocat 500 milioane
de lei.
Domnul primar afirmă că banii au fost alocaŃi pentru drumurile Hecica, Jolob,
Lespedea, Scorodni, Plaic fiind plătită motorina şi lucrările efectuate de Mişleaten.
Se supune la vot: s-a votat cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3. Proiect de hotărâre nr.61/2011 privind amenajarea unei spatiu de
parcare în incinta unităŃii şcolare pentru personalul didactic şi personalul
auxiliar care este încadrat pe posturi la Grupul Şcolar Repedea
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IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Primarul comunei Repedea prezintă expunerea de motive şi solicitarea
reprezentanŃilor Grupului Şcolar Repedea pentru amenajarea unei parcări.
Preşedintele de şedinŃă invită la cuvânt pe consilierii prezenŃi.
Domnul consilier łudic Mihai arată că este o iniŃiativă bună pentru şcoală şi
angajaŃii ei.
Domnul consilier Pop Ioan se exprimă în mod ironic şi afirmă că la Şcoala nr. 2
nu trebuie făcut nimic, la Şcoala nr. 2 totul arată perfect.
Domnul consilier łudic Mihai – director de şcoală afirmă că dacă nu se va
aproba proiectul de construcŃie a unei noi şcoli, Şcoala nr. 2 Repedea va fi închisă.
Domnu primar afirmă că a dorit să închidă Şcoala de la Micluşa deoarece prezintă
pericol pentru copii ia Guvernul României nu alocă fonduri pentru execuŃia unei
noi şcoli. Nu se pot aloca fonduri pentru şcoli care trebuie sparte şi reconstruite.
Domnul primar solicită sprijinul consilierilor PDL care să facă demersuri la
preşedintele Consiliului JudeŃean Maramureş pentru alocare de fonduri în vederea
construcŃiei unei noi şcoli la Micluşa.
Domnul consilier Ciorei Vasile afirmă că dacă există un proiect pentru
construcŃia şcolii acesta va insista pe lângă forurile de resort.
Domnul primar afirmă că a depus proiectul la toate forurile de care aparŃine
proiectul.
Se supune la vot: s-a votat cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
4. Proiect de hotărâre nr. 62/2011 privind desemnarea din rândul
consilieri-lor locali, de persoane care se facă parte din Consiliul de
administraŃie a Grupului Scolar Repedea
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Propuneri:
- Duma Petru;
- Miculaiciuc Liuba;
- Ciorei Vasile.
Din partea domnului primar:
- Bejera Pavel – viceprimar.
Domnul primar afirmă că reprezentanŃii consiliului local trebuie să aibe liceu.
Se supune la vot: s-a votat cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
5. Proiect de hotărâre nr. 63/2011 privind preluarea în administrare a
sediului Postului comunal de poliŃie Repedea şi a 2 (doua) locuinŃe de
intervenŃie
IniŃiator primar łiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
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Primarul comunei Repedea prezintă expunerea de motive şi adrea IP Maramureş
prin care solicită acordul CL Repedea pentru preluarea spaŃiilor.
Preşedintele de şedinŃă invită la cuvânt pe consilierii prezenŃi.
Domnul consilier Pop Ioan afirmă că dacă până în prezent Consiliul Local
Repedea a realizat reparaŃii la clădire atunci trebuie să preia şi postul. Întreabă dacă
va mai sta poliŃia în localitate.
Domnul consilier łudic Mihai întreabă de ce destinaŃie se va da clădirii.
Domnul consilier Ciorei Vasile afirmă că în adresa IJP Maramureş se precizează
că în viitor vor fi aduse şi precizări .
Domnul primar afirmă că până în prezent primăria a realizat reparaŃii la postul de
poliŃie.
Se supune la vot: s-a votat cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
6. Diverse:
Domnul consilier Duma Petru solicită informaŃii despre banii de navetă.
Domnul consilier łudic Mihai afirmă că banii de navetă nu s-au mai acordat din
anul 2010.
Domnul consilier Ciorei Vasile doreşte să afle dacă se vor realiza lucrări de
amenajare a drumului spre Scorodnei.
Domnul consilier Duma Petru afirmă că la Podul de la Mlen nu s-a rezolvat
nimic.
Domnul consilier Pop Ioan afirmă că de drumul la Scorodni, Plaic şi Jolob
răspunde domnul consilier Iacobciuc, care s-a implicat dar când s-a ajuns la
pământul lui nu a mai lasăt să se sape.
Domnul primar îi răspunde la domnul consilier Duma prin faptul că nu s-au
prevăztu bani de navetă în bugetul local. Podul de la Mlen are legătură cu patronii
care ar putea cere autorizaŃie să fie spart cu picamerul sau cu dinamita. Drumul de
la Scorodni se va face dar acum este lipsă de bani. Pentru drumul de la Plaic este
nevoie de o listă de semnături de la localnici pentru a dovedi că sunt de acord cu
drumul şi nu vor solicita despăgubiri. Referitor la domnul consilier Iacobciuc
Alexa acesta s-a implicat cel mai mult, pe terenul acestuia s-a trecut cel mai mult.
Dânsul a fost de acord, dar altfel nu s-a putut, drumul este realizat pentru ştrafuri
iar pentru drum auto este nevoie de autorizaŃie..
Domnul consilier Duma Petru face referiri la Adunarea populară din faŃa
Căminului Cultural.
Domnul primar afirmă că nu trebuie să intri cu maşina printre oameni
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinŃă declară şedinŃa închisă,
mulŃumind membrilor consiliului local pentru participare.
ŞedinŃa se încheie la ora 15.45.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Consilier Ciorei Vasile

SECRETAR
Popovici Pavel
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