ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 14.09.2012
cu ocazia şedinţei extraordinare 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. 2 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al comunei Repedea
în şedinţa extraordinară. Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi 12 consilieri.
Lipseşte domnul consilier Duma Petru (PSD). 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 31.08.2012.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinţei consiliului local din 31.08.2012. 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. 58 din 14.09.2012 privind conferirea titlului de cetăţean de
onoare doamnei Ana Lucreţia Moldovan – inspector şcolar general;
2. Proiect de hotărâre nr. 59 din 14.09.2012 privind împuternicirea primarului
comunei pentru obţinerea avizelor pentru microbuzele şcolare;
3. 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. 58 din 31.08.2012 privind conferirea titlului de
cetăţean de onoare doamnei Ana Lucreţia Moldovan – inspector şcolar general.
Iniţiator primar Ţiudic Pavel.
Luări de cuvânt:
Domnul primar prezintă expunerea de motive, afirmând că are sprijinul dnei Moldovan
pentru construcţia unei noi şcoli la Micluşa. La şcoală deja a fost expertul pentru
expertizarea clădirii de la Micluşa, urmând a se primi avizul pentru demolare.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 58 din 14.09.2012.
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Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 59 din 14.09.2012 privind împuternicirea primarului
comunei pentru obţinerea avizelor pentru funcţionarea microbuzelor şcolare
Luări de cuvânt:
Domnul primar prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre arătând necesitatea
împuternicirii pentru obţinerea tuturor avizelor necesare funcţionării în bune condiţii a
transportului şcolar în comuna Repedea.
Domnul primar afirmă că pentru noul microbuz şoferul va fi angajat din rândul
persoanelor care deţin permis de conducere categoria D.
Domnul Sauciuc Vasile solicită ca angajarea şoferului să se facă prin concurs.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 59 din 14.09.2012.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Alte diverse probleme ale cetăţenilor comunei Repedea.
Domnul consilier local Popovici Vasile solicită să afle cadrul legal pentru construcţia
din parcul din centrul comunei Repedea, de lângă Căminul Cultural Repedea.
Domnul primar invocă că există un referat de necesitate semnat de directorul Căminului
Cultural Repedea. Afirmă că a dat împrumut la Căminul Cultural Repedea suma de 74 mii
lei pentru finalizarea unui proiect transfrontalier.
Domnul viceprimar afirmă că în precedentul consiliu local a votat şi dânsul pentru
construcţia unei bucătării lângă Căminul Cultural Repedea, afirmând că şi în Bucureşti se
construieşte în parcuri iar dacă se poate face ceva bun pentru comună atunci să se facă.
Domnul primar afirmă că nu-l interesează de cum să arate centrul civic.
Domnul consilier local Miculaiciuc Vasea întreabă de execuţia bugetară pe anul 2012 şi
de lista de investiţii. Doreşte să afle ce se întâmplă cu taxele pentru mijloacele de
transport, din informaţiile sale fiind adunate în conturi peste 50 mii lei.
Şedinţa se încheie la ora 18.40.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Ţudic Mihai

SECRETAR
Popovici Pavel
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ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE
din data de 14.09.2012
al Consiliului Local al comunei Repedea
Din numărul total de 12 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 12 consilieri locali,
şedinţa fiind legal constituită. Lipseşte domnul Duma Petru (PSD). În cadrul şedinţei au
fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr. 58 din 14.09.2012 privind conferirea titlului de cetăţean de onoare
doamnei Ana Lucreţia Moldovan – inspector şcolar general, cu unanimitate de voturi;
2. Hotărârea nr. 59 din 14.09.2012 privind împuternicirea primarului comunei
pentru obţinerea avizelor pentru microbuzele şcolare, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa se încheie la ora 18.40.
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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