ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi cu ocazia şedinţei ordinară din data de 26.04.2013
a Consiliului Local al comunei Repedea judeţul Maramureş
Şedinţa începe la ora 16.00.
Consiliul Local al comunei Repedea a fost convocat în scris, în temeiul art. 39
alin. 1 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 extraordinară. Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi 11
consilieri. 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. Pop Ioan: 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 precedente.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinţei precedente din data de 05.04.2013, a consiliului local. Procesul-verbal a fost
aprobat cu unanimitate de voturi de voturi.
D-l secretar: În continuare, supune aprobării membrilor Consiliului Local
Repedea proiectul ordinii de zi, propus de domnul primar:
Proiect de hotărâre nr. 11/2013, privind aprobarea continuări lucrărilor la
drumurile comunale din Comuna Repedea, în cătunele: -Lespedea de Jos-Plaic-Micluș,
în lungime de 4,5 km; -Lespedea de Jos-Bili-Iame-Putuc, în lungime de 5 Km; Lespedea de Jos-Luh-Bucuvinca-Miculaevo, în lungime de 2 km; -Lespedea de JosHrabohuo-Luh în lungime de 500 ml, drumuri care fac legătura cu Drumul Județean DJ
187 și reședința comunei Repedea;
Proiect de hotărâre nr. 12/2013 privind aprobarea trecerii a terenului de natura
fâneaţă în suprafaţă de 271 mp., înscris în Cf.50190, topo 6336/3/3/1 cu 81 mp. și Cf
50511 , topo 6335/2/3/1/1 cu 190 mp., aflat în comuna Repedea în locul numit Lujana
din domeniul public al comunei Repedea în domeniul privat al acesteia;
Proiect de hotărâre nr. 13/2013 privind aprobarea solicitării doamnei Szilaghyi
Valeria din comuna Repedea a unor materiale de construcții pentru locuința sa care
necesite reparații;
Proiect de hotărâre nr.14/2013 privind alegerea preşedintelui de şedință pentru
lunile mai, iunie și iulie 2013;
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.
1. Proiect de hotărâre nr. 11/2013, privind aprobarea continuări lucrărilor la
drumurile comunale din Comuna Repedea, în cătunele: -Lespedea de Jos-PlaicMicluș, în lungime de 4,5 km; -Lespedea de Jos-Bili-Iame-Putuc, în lungime de 5
Km; -Lespedea de Jos-Luh-Bucuvinca-Miculaevo, în lungime de 2 km; -Lespedea
de Jos-Hrabohuo-Luh în lungime de 500 ml, drumuri care fac legătura cu Drumul
Județean DJ 187 și reședința comunei Repedea;
Iniţiator Ţudic Pavel – primar.
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
Domnul consilier local Sauciuc Vasile solicită să afle ce fel de lucrări se execută
în comună;
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Domnul primar afirmă că vor veni Apele Române în zonă;
Domnul primar afirmă că dacă oamenii cer despăgubiri pentru lucrările de lărgire
a potecilor din cătune atunci dânsul opreşte lucrările; afirmă că drumul spre Lespedea
trebuie balastat dar oamenii nu lasă şi aruncă apă în drum;
Domnul consilier local Şmolnar Gheorghe solicită ca să fie făcute şanţuri pentru
apele pluviale să nu se scurgă pe drum;
Domnul primar afirmă că au fost achiziţionate tuburi;
Domnul consilier local Popovici Vasile solicită să afle dacă există proiecte
tehnice făcute pentru lucrările de reabilitare a drumurilor şi uliţelor din localitate;
Domnul primar afirmă că nu are nici un fel de studii realizate; acestea se vor face
după finalizarea lucrărilor; toate drumurile reabilitate acum se vor intabula; proiectele la
drumuri vor fi făcute după intabulare;
Domnul consilier local Pop Ioan afirmă că nu este uşor să construieşti şi să
lărgeşti un drum în cătune pentru că sunt proprietari care încă se opun;
Domnul primar afirmă că trebuie stabilită taxă de drum pe C4;
Domnul primar afirmă că va face adunare publică şi va spune la alegători cine
este pentru şi cine se împotriveşte.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr.11/2013.
Se supune la vot: se aprobă cu 6 voturi pentru, 2 abţineri (Popovici Vasile
şi Sauciuc Vasile) şi 1 vot împotrivă (Duma Petru);
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
2. Proiect de hotărâre nr. 12/2013 privind aprobarea trecerii a terenului de
natura fâneaţă în suprafaţă de 271 mp., înscris în Cf.50190, topo 6336/3/3/1 cu 81
mp. și Cf 50511 , topo 6335/2/3/1/1 cu 190 mp., aflat în comuna Repedea în locul
numit Lujana din domeniul public al comunei Repedea în domeniul privat al
acesteia;
Iniţiator Ţudic Pavel – primar.
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 9/2013.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3. Proiect de hotărâre nr. 13/2013 privind aprobarea solicitării doamnei
Szilaghyi Valeria din comuna Repedea a unor materiale de construcții pentru
locuința sa care necesite reparații
Iniţiator Ţudic Pavel – primar.
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
Domnul viceprimar afirmă că fiecare comună din zonă contribuie cu motorină la
ISU Vişeu de Sus;
Domnul consilier local Pop Ioan afirmă că dl viceprimar i-a cerut să semneze un
proces verbal privind consumul a 700 de litri de motorină.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 9/2013.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
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4. Proiect de hotărâre nr.14/2013 privind alegerea preşedintelui de şedință
pentru lunile mai, iunie și iulie 2013;
Iniţiator Ţudic Pavel – primar.
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
Domnul viceprimar afirmă că fiecare comună din zonă contribuie cu motorină la
ISU Vişeu de Sus;
Domnul consilier local Pop Ioan afirmă că dl viceprimar i-a cerut să semneze un
proces verbal privind consumul a 700 de litri de motorină.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 9/2013.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat
4. Alte probleme diverse ale comunei:
Domnul consilier local Popovici Vasile doreşte să afle dacă s-au semnat
contractele de concesiune pentru goluri de munte;
Domnul primar afirmă că nu a modificat clauzele stabilite în consiliu local;
Domnul consilier local
Domnul consilier local Şmolnar Gheorghe solicită expres ca animalele micilor
proprietari să fie lăsaţi să pască pe goluri de munte;
Domnul primar afirmă că inginerul topograf a semnat contracte cu concesionarii;
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la ora 17.30.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local Pop Ioan

SECRETAR
Popovici Pavel
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MINUTA
şedinţei ordinare din data de 26.04.2013
al Consiliului Local al Comunei Repedea
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 11 consilieri locali,
şedinţa fiind legal constituită. Absenţi: Miculaiciuc Ioan, Ciorei Vasile.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr. 11/2013, privind aprobarea continuări lucrărilor la drumurile
comunale din Comuna Repedea, în cătunele:
-Lespedea de Jos-Plaic-Micluș, în lungime de 4,5 km;
-Lespedea de Jos-Bili-Iame-Putuc, în lungime de 5 Km;
-Lespedea de Jos-Luh-Bucuvinca-Miculaevo, în lungime de 2 km;
-Lespedea de Jos-Hrabohuo-Luh în lungime de 500 ml, drumuri care fac legătura cu
Drumul Județean DJ 187 și reședința comunei Repedea, cu 6 voturi pentru, 2 abţineri
(Popovici Vasile şi Sauciuc Vasile) şi 1 vot împotrivă (Duma Petru);
2. Hotărârea nr. 12/2013 privind aprobarea trecerii a terenului de natura fâneaţă
în suprafaţă de 271 mp., înscris în Cf.50190, topo 6336/3/3/1 cu 81 mp. și Cf 50511 ,
topo 6335/2/3/1/1 cu 190 mp., aflat în comuna Repedea în locul numit Lujana din
domeniul public al comunei Repedea în domeniul privat al acesteia, cu unanimitate;
3. Hotărârea nr. 13/2013 privind aprobarea solicitării doamnei Szilaghyi Valeria
din comuna Repedea a unor materiale de construcții pentru locuința sa care necesite
reparații, cu unanimitate de voturi;
4. Hotărârea nr.14/2013 privind alegerea preşedintelui de şedință pentru lunile
mai, iunie și iulie 2013, cu unanimitate de voturi;
Şedinţa se încheie la ora 17.30.
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 Pop Ioan

SECRETAR
Popovici Pavel

