ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 28.07.2012
cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Repedea
Şedinţa începe la ora 15,00.
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 administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al primarului comunei Repedea participă: dl.
Ţiudic Pavel - primar şi domnul Popovici Pavel – secretarul comunei.
Dl. primar Ţiudic Pavel: În temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al comunei Repedea
în şedinţa ordinară. Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi 13 consilieri. Invitat:
Beuca Ioan – consilier judeţean. Întrucât consiliul local este legal constituit, în conformitate
cu art. 41 din aceeaşi lege, declară şedinţa deschisă şi îl roagă pe domnul consilier Ţudic
Mihai să preia conducerea lucrărilor şedinţei.
D-l cons. Ţudic Mihai: În conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin. 5 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl roagă pe domnul secretar
Popovici Pavel să supună la vot procesul – verbal al şedinţei din data de 29.06.2012.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinţei consiliului local din 29.06.2012. 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 Ţiudic Pavel:
1. Proiect de hotărâre nr. 51 din 28.07.2012 privind alegerea viceprimarului
comunei Repedea;
2. Proiect de hotărâre nr. 52 din 28.07.2012 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Repedea;
3. Proiect de hotărâre nr. 53 din 28.07.2012 privind desemnarea reprezen-tantului
Consiliului Local Repedea, ca membru în Adunarea Generală a ADI-Maramureş pentru
mandatul 2012-2016;
4. Depunerea de către consilierii locali, primar şi viceprimar a declaraţiilor de avere
şi de interese la începutul mandatului aleşilor locali.
5. Alte diverse probleme ale cetăţenilor comunei Repedea.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. Ţudic Mihai:
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1. Proiect de hotărâre nr. 51 din 28.07.2012 privind alegerea viceprima-rului
comunei Repedea.
Iniţiator primar Ţiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul consilier local Recalo Mihai (PNL) îl propune pentru funcţia de viceprimar pe
domnul Ciorei Vasile – consilier local PSD.
Domnul consilier local Popovici Vasile (UNPR) îl propune pentru funcţia de viceprimar
pe domnul Miculaiciuc Vasea (UNPR).
Se trece la votul secret al propunerilor. Fiecare consilier local a primit câte un buletin de
vot.
După numărarea voturilor rezultatul a fost:
- Ciorei Vasile (PSD) – 8 voturi;
- Miculaiciuc Vasea (UNPR) – 5 voturi.
Domnul Ciorei Vasile – în calitate de viceprimar a luat cuvântul pentru a mulţumi
susţinătorilor din PSD şi PNL şi s-a angajat că va face totul pentru comuna Repedea în
limitele legale.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 51 din 28.07.2012 privind alegerea viceprimarului comunei Repedea.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. Ţudic Mihai:
2. Proiect de hotărâre nr. 52 din 28.07.2012 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Repedea
Iniţiator Ţudic Pavel - primar
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de
hotărâre nr. 52/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Repedea.
Domnul consilier local Popovici Vasile propune o împărţire echitabilă a locurilor
din cele 3 comisii de specialitate, astfel încât să fie reflectată cât mai real situaţia rezultată
în urma alegerilor locale din iunie 2012. Propunerea este ca PNL şi UNPR+candidatul
independent – având fiecare partid câte 5 consilieri locali să aibă câte 2 reprezentanţi în
comisiile de specialitate iar PSD, cu doar 3 consilieri locali să aibă câte un reprezentant în
comisiile de specialitate.
Propunerea este aprobată de plenul consiliului local.
Se trece la nominalizarea consilierilor locali din partea fiecărui partid politic în comisiile de
specialitate:
Comisia nr. 1. pentru activităţi economico-financiare, buget, finante,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului si turism,
agricultura, gospodărie comunală, servicii şi comerţ:
Nr. crt. Nume şi prenume
Formaţiunea politică Nr. de telefon
1
Popovici Vasile
UNPR
0720815248
2
Miculaiciuc Vasea
UNPR
0722985851
3
Ţudic Mihai
PNL
0729936562
4
Cauni Mihăiel
PNL
0763788819
5
Pop Ioan
PSD
0722920075
- Comisia nr. 2 pentru activităţi juridice si de disciplină, administraţia publică,
apărarea ordini publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia copilului, agricultură,
servicii şi comerţ:
Nr. crt. Nume şi prenume
Formaţiunea politică Nr. de telefon
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1
2
3
4
5

Sauciuc Vasile
Miculaiciuc Ioan
Ciorei Vasile
Bejera Pavel
Iacobciuc Alexa

Independent
UNPR
PSD
PNL
PNL

0764383608
0769865966
0729917224
0728198651
0763850268

- Comisia nr. 3 pentru învăţământ, culte, activităţi culturale, activităţi sportive şi de
tineret, activităţi socio-culturale, protecţia mediului şi turism:
Nr. crt. Nume şi prenume
Formaţiunea politică Nr. de telefon
1
Miculaiciuc Vasea
UNPR
0722985851
2
Şmolnar Gheorghe
UNPR
0763890240
3
Duma Petru
PSD
0765198532
4
Recalo Mihai
PNL
0768681403
5
Ţudic Mihai
PNL
0729936562
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 52 din 28.07.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Repedea
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 52/2012
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
D-l cons. Ţudic Mihai:
3. Proiect de hotărâre nr. 53 din 28.07.2012 privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local Repedea, ca membru în Adunarea Generală a
ADI-Maramureş pentru mandatul 2012-2016
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre nr. 53
din 28.07.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Repedea, ca
membru în Adunarea Generală a ADI-Maramureş pentru mandatul 2012-2016.
Întrucât şi în mandatul trecut reprezentantul Comunei Repedea în ADI Maramureş a fost
domnul primar propunerea este ca şi în continuare Ţiudic Pavel – primar, să fie
reprezentantul comunei Repedea.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 53 din 28.07.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
Repedea, ca membru în Adunarea Generală a ADI-Maramureş pentru mandatul 20122016.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 52/2012 a fost
adoptat cu unanimitate de voturi.
6. Alte diverse probleme ale cetăţenilor comunei Repedea.
6.1 Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: solicită propuneri pentru stabilirea
întâlnirii lunare a consiliului local.
Domnul primar propune ca şedinţele ordinare să se ţină în ultima vineri din lună, începând
cu ora 17.00. De asemenea, acesta afirmă că activitatea domnilor consilieri este răsplătită
printr-o indemnizaţie ca urmare a participării la şedinţele pe comisii şi de plen. De aceea,
consilierii vor primi indemnizaţia conform cu participarea acestora la şedinţele de consiliu
local
Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier local Pop Ioan felicită noua conducere a comunei Repedea dar afirmă
că deşi majoritatea în consiliu local, primarul şi viceprimarul sunt din partea USL , asta nu
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înseamnă că nu va fi activitate şi că trebuie să se muncească pentru binele comunităţii. De
asemenea, aminteşte că pe banii primăriei s-a construit un podeţ pe Valea Lespedea de
care se foloseşte doar domnul consilier Cauni Mihăiel care l-a susţinut pe actualul primar
în campanie electorala, iar domnul Cauni îngrădeşte accesul pe acel pod cetăţenilor
riverani, prezentând în acest sens şi o cerere din partea unui cetăţean din zonă.
De asemenea solicită balastarea căii de acces către cătunul Plaic şi Ciolar
Domnul consilier local Şmolnar Gheorghe afirmă că pe toate uliţele din comună sunt
pline de gropi, trebuie refăcute, de asemenea pe toate străzile sunt aruncate anapoda
lemne astfel încât este foarte greu de trecut cu maşinile pe acolo. Domnul viceprimar ar
trebui să-şi facă treaba de adminstrator al comunei
Domnul Popovici Vasile – consilier local UNPR solicită ca SVSU din comuna Repedea,
în frunte cu angajatul primăriei domnul Steţka Mihai să facă exerciţii pentru a putea
interveni mai rapid în caz de incendiu în localitate. Propune ca o dată pe săptămână
domnul Şteţka să realizeze un exerciţiu de simulare a unei intervenţii de stingere a
incendiilor prin care SVSU Repedea să aibă exerciţiul intervenţiei şi în acelaşi timp ar
spăla de praf strada din centrul comunei precum şi trotuarele. De asemenea, propune ca
domnul Şteţca să realizeze şi campanii de prevenire a incendiilor pe la casele oamenilor,
parcurgând cel puţin 100 de gospodării pe lună.
Propune ca fiecare consilier să identifice 1-2 persoane care să facă parte din serviciul de
intervenţii în caz de incendii.
Domnul Sauciuc Vasile – consilier local independent afirmă că sunt angajaţi la
primărie, în grupa de pompieri şi care ar trebui să ştie când şi cum să intervină pentru a
limita pagubele la gospodăriile oamenilor.
Domnul primar răspunde la problemele ridicate:
- pentru domnul Pop Ioan – aveţi dreptate dar oamenii din zonă nu lasă reprezentanţii
primăriei să balasteze acele uliţe.
- pentru domnul Şmolnar – aveţi dreptate se basculează lemne.
- pentru domnul Popovici Vasile – aveţi dreptate, când a luat foc casa lui Ţudic Ioan
motopompa funcţiona dar angajaţii nu au fost la serviciu. Domnul primar are în plan
aducerea din Germania a unei autospeciale de pompieri second-hand pe care să
angajeze actualul tractorist de pe tractorul comunei.
- pentru domnul Sauciuc – trebuie găsit un pompier cu armata făcută, să ştie ce are de
făcut în caz de incendiu.
Domnul consilier local Şmolnar Gheorghe – solicită ca persoana responsabilă de
incendii de la primărie să verifice locuinţele cetăţenilor, în special coşurile de fum.
Domnul consilier Sauciuc Vasile – afirmă că în momentul în care s-a aflat la Primăria
Repedea că a luat foc o casă în Lujana nu s-a putut interveni prompt cu motopompa
pentru că angajaţii comunei Repedea nu găseau cheile de la locul de depozitare a
motopompei.
Domnul consilier Popovici Vasile – solicită ca pompierul angajat la Primăria Repedea
să facă informări la gospodăriile cetăţenilor pentru protecţia împotriva incendiilor.
Domnul primar Ţiudic Pavel afirmă că nici un angajat din cadrul Primăriei Repedea nu-şi
respectă fişele de post.
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Domnul consilier Miculaiciuc Vasea afirmă că nu este apă în gospodăriile cetăţenilor din
centrul comunei, propunând săparea unui puţ.
Domnul consilier Şmolnar Gheorghe afirmă că nu a fost achitată factura pentru forajele
realizate pentru Primăria Repedea.
Domnul consilier Pop Ioan afirmă că dacă va observa că se fac afaceri suspecte în
cadrul Primăriei Repedea va reclama faptele la DNA. Pune problema autoturismelor din
cadrul Primăriei Repedea.
Domnul primar răspunde că Dacia Logan este înregistrată în contabilitate ca şi cum ar
aparţine de şcoală, fiind susţinut şi de domnul MiculaiciucVasea care afirmă că aceasta nu
putea fi înmatriculată la Primărie.
Domnul primar afirmă că Dacia Logan a fost folosită numai de personalul Primăriei
Repedea.
Domnul consilier Pop Ioan reia problema podeţului peste pârâul Lespedea.
Domnul viceprimar afirmă că drumurile din comună trebuie reparate peste tot cu ajutorul
persoanelor de la asistenţă socială.
Domnul viceprimar Ciorei Vasile afirmă că de pompier se va ocupa dânsul.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă,
mulţumind membrilor consiliului local pentru participare.
Şedinţa se încheie la ora 16.50.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Ţudic Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE
din data de 28.07.2012
al Consiliului Local al comunei Repedea
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 13 consilieri locali,
şedinţa fiind legal constituită. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr. 51 din 28.07.2012 privind alegerea viceprimarului comunei
Repedea, cu unanimitate de voturi;
2. Hotărârea nr. 52 din 28.07.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Repedea, cu unanimitate de voturi;
3. Hotărârea nr. 53 din 28.07.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local Repedea, ca membru în Adunarea Generală a ADI-Maramureş pentru mandatul
2012-2016, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa se încheie la ora 16.50.
În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la
sediul Primăriei Repedea şi pe site-ul propriu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local Ţudic Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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