ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 31.08.2012
cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Repedea
Şedinţa începe la ora 17,00.
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, domnul Ciorei Vasile – viceprimar 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 11 consilieri.
Lipsesc domnii consilieri Şmolnar Gheorghe şi Miculaiciuc Ioan. La şedinţă participă
domnul 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 28.07.2012.
Domnii consilieri Sauciuc Vasile şi Miculaiciuc Vasea afirmă că în procesul
verbal prezentat nu sunt trecute toate opiniile exprimate de dânşii.
Domnul consilier local Sauciuc Vasile propune ca şedinţele de consiliu local să
se înregistreze.
Domnul consilier local Pop Ioan afirmă că domnii consilieri trebuie să se înscrie
la cuvânt.
Domnul primar afirmă că şedinţele de consiliu local nu se pot înregistra şi afirmă că
domnul Sauciuc Vasile nu poate transmite din şedinţele de consiliu local orice pentru că
unele şedinţe sunt publice iar altele sunt secrete.
Secretarul comunei propune, ca să nu mai fie probleme despre conţinutul
procesului verbal înregistrarea şedinţelor de consiliu local.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinţei consiliului local din 28.07.2012. Procesul-verbal a fost aprobat cu unanimitate de
voturi de voturi.
D-l cons. Ţiudic Mihai: În continuare, supune aprobării membrilor Consiliului Local
Repedea proiectul ordinii de zi, propus de domnul primar Ţiudic Pavel:
1. Proiect de hotărâre nr. 54 din 31.08.2012 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliul Local Repedea în Consiliul de Administraţie a Grupului Şcolar Repedea;
2. Proiect de hotărâre nr. 55 din 31.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Serviciului Comunitar Local de Evidenţă a Populaţiei;
3. Proiect de hotărâre nr. 56 din 31.08.2012 privind desemnarea a trei consilieri
locali în Comisia de recepţie a lucrărilor şi de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
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4. Proiect de hotărâre nr. 57 din 31.08.2012 privind acreditarea Serviciului de
asistenţă socială;
5. Prezentarea de către directorul Grupului Şcolar Repedea a situaţiei la începutul
anului şcolar 2012/2013.
6. Alte diverse probleme ale cetăţenilor comunei Repedea.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
D-l cons. Ţudic Mihai:
1. Proiect de hotărâre nr. 54 din 31.08.2012 privind desemnarea reprezentan-ţilor
Consiliul Local Repedea în Consiliul de Administraţie a Grupului Şcolar Repedea. Iniţiator
primar Ţiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar prezintă expunerea de motive. Propuneri: Ciorei Vasile, Popovici Vasile şi
Bejera Pavel.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 54 din 31.08.2012.
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. 55 din 31.08.2012 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Serviciului Comunitar Local de Evidenţă a Populaţiei.
Iniţiator Ţudic Pavel - primar
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de
hotărâre nr. 55/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 55/2012.
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. 56 din 31.08.2012 privind desemnarea a trei
consilieri locali în Comisia de recepţie a lucrărilor şi de atribuire a contractelor de
achiziţie publică
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre nr.
56/2012.
Domnul consilier local Ţudic Mihai propune reprezentanţi din partea consiliului local în
comisie
Domnul consilier local Popovici Vasile refuză să facă parte din această comisie pe
motiv că din partea grupului de consilieri locali UNPR+independent ar trebui să fie un
reprezentant numit de grup şi nu propus de primar sau de vreun consilier din partea PNL.
De aceea, îl propune din partea grupului UNPR-consilier independent pe domnul Sauciuc
Vasile.
Domnul primar refuză această propunere, motivând că are majoritate în consiliu local şi
că poate desemna pe cine doreşte dânsul iar consilierii UNPR – sunt în minoritate şi
trebuie să se supună majorităţii.
Domnul consilier local Bejera Pavel l-a propus să facă parte din comisie pe domnul
Recalo Mihai iar domnul primar i-a propus pe Pop Ioan (PSD) şi Iacobciuc Alexa (PNL).
Domnul consilier local Ţudic Mihai – preşedinte de şedinţă supune la vot fiecare dintre
consilierii finali propuşi de către PNL şi PSD: Recalo Mihai, Pop Ioan şi Iacobciuc Alexa.
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Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 56/2012 a fost
adoptat cu 8 voturi pentru şi 3 contra (Popovici Vasile, Sauciuc Vasile şi Miculaiciuc
Vasea).
D-l cons. Ţudic Mihai:
4. Proiect de hotărâre nr. 57 din 31.08.2012 privind acreditarea Serviciului de
asistenţă socială. Iniţiator Ţudic Pavel - primar
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de
hotărâre nr. 57/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 57/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 57/2012
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
5. Prezentarea de către directorul Grupului Şcolar Repedea a situaţiei la
începutul anului şcolar 2012/2013
Domnul Ţudic Mihai - directorul Grupului Şcolar Repedea prezintă domnilor
consilieri locali etapele de pregătire pentru începerea anului şcolare. Prezentarea
domnului director este ataşată la dosarul de şedinţă:
- şcoala din Repedea este igienizată şi este asigurată cu lemne pentru încălzire;
- şcoala din Micluşa se va închide iar elevii vor frecventa şcoala din centrul comunei;
- ISJ Maramureş va asigura un microbuz pentru transportul elevilor până la construirea
unei şcoli noi;
- se caută un spaţiu pentru grădiniţa din centrul comunei Repedea;
- la Lespedea de Sus s-a găsit un spaţiu pentru şcoală;
Domnul consilier local Pop Ioan îl întreabă pe primar de ce s-a închis Şcoala de la
Micluşa fără ca domnii consilieri să fie informaţi.
Domnul primar afirmă că din data de 20.08.2012 Şcoala de la Micluşa a fost închisă iar
elevii vor fi transportaţi la şcoala din centru cu microbuzul. De asemenea, 2 case de la
Lujana au fost puse la dispoziţia şcolii pentru desfăşurarea cursurilor. Şcoala de la
Lespedea de Jos a fost reabilitată în totalitate: acoperiş, geamuri, parchet, gresie. Acesta
afirmă că a fost la Bucureşti şi are sprijin politic pentru construcţia unei noi şcoli: în
perioada următoare se vor face demersuri pentru obţinerea autorizaţiei de demolare a
şcolii din Micluşa.
Domnul consilier local Pop Ioan afirmă că în campania electorală din primăvară s-a
promis de către domnul primar că Şcoala de la Micluşa nu se va închide. De asemenea,
acesta afirmă că nu vrea ca demolarea şcolii să fie o minciună şi ca în viitor la Micluşa să
nu existe o şcoală cu clasele I-VIII.
Domnul primar afirmă că marţi va veni un expert pentru evaluarea şcolii pentru
demolarea clădirii.
6. Alte diverse probleme ale cetăţenilor comunei Repedea.
6.1. Domnul primar afirmă că proiectul pentru canalizarea comunei Repedea a fost
finalizat.
6.2 Domnul consilier local Popovici Vasile propune un proiect de hotărâre privind
creşterea accesului cetăţenilor comunei Repedea la informaţiile de interes public. În
expunere de motive afirmă că accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de
interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi
autorităţile publice, in conformitate cu Constituţia României şi cu documentele
internaţionale ratificate de Parlamentul României. În acest moment la nivelul administraţiei
publice locale din comuna Repedea nu există o strategie de informare a cetăţenilor
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comunei Repedea cu privire la informaţiile de interes public (documente emise de
autoritatea publică locală care să fie puse la dispoziţia cetăţenilor, într-un mod transparent
şi cu un acces cât mai ridicat a cetăţenilor comunei Repedea la aceste informaţii).
De asemenea, fiind situaţi într-o zonă destul de îndepărtată faţă de marile oraşe cetăţenii
comunei Repedea au un acces limitat la informaţii utile, la care dacă ar avea acces ar
putea să profite de diverse oportunităţi, precum: acces la finanţări nerambursabile oferite
de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi nu numai, acces la informaţii despre oferte
de locuri de muncă, informaţii tehnice, oferte de servicii şi lucrări, etc.
Propune amplasarea panourilor în următoarele zone: Scorodnei - Zona podului
Scorodnei (confluenţa râului Repedea cu pârâul Scorodnei); Centru - Zona Ghereta din
centrul comunei Repedea; Pentaia - Zona podului de peste pârâul Pentaia; Lujana - Zona
podului de peste râul Ruscova (SC Eagles Impex SRL); Micluşa-Plaic - Zona din
intersecţia DJ 187 cu poteca spre cătunul Plaic; Lespedea de Jos - Zona din dreptul
Bisericii Penticostale Lespedea; Lespedea de jos II - Zona din dreptul podului peste râul
Ruscova.
Domnul primar afirmă că nu sunt bani pentru panouri şi nu se angajează pentru aşa
ceva, nu vrea ca oamenii să-l înjure pentru că realizează panouri şi nu alte lucrări.
Domnul consilier local Popovici Vasile prezintă situaţia în fapt cu ce ar putea fi ajutaţi
cetăţenii comunei dacă ar avea un acces mai ridicat la informaţiile de interes public,
prezentând cazul tipic în care persoanele care au fost informate au luat în concesiune
goluri de munte iar acum beneficiază de subvenţii europene.
Domnul primar afirmă că el nu a dat păşunile la rudele sale ci tot la cetăţeni ai comunei
Repedea.
Domnul viceprimar este de acord că este nevoie de creşterea accesului la informaţii a
cetăţenilor comunei Repedea şi propune alocarea a câţiva metri cubi de lemn din
proprietatea sa.
6.3. Domnul consilier local Vasea Miculaiciuc propune scoaterea la vânzare prin
licitaţie a autoturismului volswagen pe care o conduce domnul primar;
Domnul primar este de acord cu condiţia ca el să câştige licitaţia şi să intre în posesia
autoturismului.
Domnul consilier local Sauciuc Vasile îl întreabă pe domnul primar de câte autoturisme
poate deţine legal o primărie şi care este consumul de combustibil.
Domnul consilier local Sauciuc Vasile:
- solicită domnului primar un răspuns în plen pentru interdicţia dată la angajaţii primăriei
de a înregistra petiţii/solicitări la Primăria Repede;
- ridică problema adunării deşeurilor din comuna Repedea;
- afirmă că şi domnul viceprimar s-ar afla în conflict de interese;
Domnul viceprimar afirmă că trebuie executate pregătirile pentru iarnă a tractorului
primăriei sau să fie închiriat un mijloc de deszăpezire. Propune achiziţionarea de la Reghin
a unui TAF pentru deszăpezire cu lamă pentru şanţuri, lamă de deszăpezire şi troliu.
Afirmă că foarte puţini beneficiari de ajutor social pot să muncească, motiv pentru care nu
are oameni la muncă
Domnul primar afirmă că:
- motorina s-a consumat pentru îndiguiri şi pentru lucrările la drumurile spre cătunele
Jolob, Hecica şi Valea Repedea, ecologizarea râului Ruscova şi Repedea;
- drumul spre Tomnatic trebuie reparat;
- concesionarea golurilor de munte a dus la creşterea veniturilor din bugetul local;
- solicitările domnului Sauciuc să se facă în nume propriu, în baza Legii 544/2001.
Domnul viceprimar Ciorei Vasile afirmă că el şi-a achitat taxele integral pentru
concesionarea golurilor de munte. De asemenea, afirmă că pompierul a fost pe teren.
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Domnul consilier local Vasea Miculaiciuc afirmă că la Primăria Repedea nu mai este
nevoie de noi angajări.
Şedinţa se încheie la ora 19.20.
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 31.08.2012
al Consiliului Local al comunei Repedea
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 11 consilieri locali,
şedinţa fiind legal constituită. Lipsesc domnii consilieri Miculaiciuc Ioan (UNPR) şi Şmolnar
Gheorghe (UNPR). În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr. 54 din 31.08.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliul
Local Repedea în Consiliul de Administraţie a Grupului Şcolar Repedea, cu unanimitate de
voturi;
2. Hotărârea nr. 55 din 31.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Serviciului Comunitar Local de Evidenţă a Populaţiei, cu unanimitate de
voturi;
3. Hotărârea nr. 56 din 31.08.2012 privind desemnarea a trei consilieri locali în
Comisia de recepţie a lucrărilor şi de atribuire a contractelor de achiziţie publică cu 8 voturi
pentru şi 3 împotrivă (Sauciuc Vasile, Popovici Vasile şi Miculaiciuc Vasea);
4. Hotărârea nr. 57 din 31.08.2012 privind acreditarea Serviciului de asistenţă
socială, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa se încheie la ora 19.20.
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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