ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi cu ocazia şedinţei ordinară din data de 24.05.2013
a Consiliului Local al comunei Repedea judeţul Maramureş
Şedinţa începe la ora 18.00.
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, dl. 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 extraordinară. Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi 10
consilieri, lipsind domnii Popovici Vasile, Ţudic Mihai şi Sauciuc Vasile. 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. Şmolnar Gheorghe: 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 26.04.2013, 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:
1.Proiect de hotărârea nr. 18/2013, privind conferirea titlului de „Cetăţean de
onoare al Comunei Repedea”, domnului ZAMFIR CICEU - președintele Consiliului
Județean Maramureș;
2. Hotărârea nr.19/2013, privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al
Comunei Repedea”, domnului POP SIMION – administrator S.C. Euro Impact S.R.L.;
3. Adresa nr. 3603 din 14 mai 2013 a Instituției Prefectului - Județul Maramureș,
adresată Consiliului local Repedea, primarului și secretarului cu privire la reanalizarea
Hotărârii nr. 8 din 05.04.2013 a Consiliului local Repedea, prin care sa aprobat
prelungirea Contractelor de Concesionare a Pășunilor proprietatea privată a comunei
Repedea, precum și modificarea redevențelor aprobate prin Hotărârea Consiliului local
nr. 67/2012 situate în comuna Repedea de la 60 lei/ha la 100 lei/ha.
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.
1. Proiect de hotărârea nr. 18/2013, privind conferirea titlului de „Cetăţean
de onoare al Comunei Repedea”, domnului ZAMFIR CICEU - președintele
Consiliului Județean Maramureș
Iniţiator Ţudic Pavel – primar.
Domnul primar prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr.15/2013.
Se supune la vot: se aprobă cu 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi
împotrivă;
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
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2. Hotărârea nr. 19/2013, privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare
al Comunei Repedea”, domnului POP SIMION – administrator S.C. Euro Impact
S.R.L.
Iniţiator Ţudic Pavel – primar.
Domnul primar prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 19/2013.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
3. Adresa nr. 3603 din 14 mai 2013 a Instituției Prefectului - Județul
Maramureș, adresată Consiliului local Repedea, primarului și secretarului cu
privire la reanalizarea Hotărârii nr. 8 din 05.04.2013 a Consiliului local Repedea,
prin care sa aprobat prelungirea Contractelor de Concesionare a Pășunilor
proprietatea privată a comunei Repedea, precum și modificarea redevențelor
aprobate prin Hotărârea Consiliului local nr. 67/2012 situate în comuna Repedea
de la 60 lei/ha la 100 lei/ha.
Domnul secretar prezintă adresa prefecturii;
Domnul viceprimar solicită reanalizarea hotărârii şi a tuturor contractelor de
concesiune;
Domnul consilier local Cinar Pavel întreabă de ce consiliul local nu a contractat
păşunile;
Domnul consilier local Pop Ioan întreabă cum au fost prelungite contractele de
concesiune; sunt cetăţeni precum Laver Viorica şi Laver Maria care deţin animale şi nu
au goluri de munte;
Domnul consilier local Recalo Mihai întreabă dacă a fost prezent dl Ciorei când
s-au prelungi contractele de concesiune;
Domnul consilier local Duma Petru afirmă că dânsul ştie că contractele de
păşunat s-au prelungit pentru 3 luni;
Domnul consilier local Miculaiciuc Ioan solicită punerea în ordine a tuturor
documentelor; trebuie găsite soluţii pentru toţi cetăţenii comunei Repedea;
Domnul consilier local Bejerea Pavel afirmă că primarul şi secretarul trebuie să
rezolve concret problemele din comunitate;
Domnul consilier local Iacobciuc Alexa afirmă că este de acord să meargă să
cureţe păşunile împădurite şi după aceea să le şi folosească; Crasiuc Ioan nu lasă pe
nimeni pe poienile pe care le paşte cu oile sale;
Domnul consilier local Şmolnar Gheorghe afirmă că a studiat multe documente şi
consideră că contractele de concesiune a golurilor de munte s-au încheiat ilegal; şi
chiar dacă îi împăcăm pe cei care fac scandal vor veni alţii care să ceara păşune;
trebuie intrat în legalitate;
Domnul consilier local Pop Ioan întreabă de ce nu s-au făcut cereri către consiliul
local;
Domnul consilier local Ciorei Vasile afirmă că trebuie rezolvată problema pe cale
legală;
Dna Laver Maria mulţumeşte că a fost primită în audienţă; afirmă că a avut cereri
din anul 2011 pentru goluri de munte, iar în prezent are 237 de oi; afirmă că are
probleme financiare în familie din cauza faptului că multe rude sunt bolnave; a făcu t
adresă către prefectură pentru a-şi câştiga dreptatea ei;
Domnul consilier local Duma Petru doreşte să afle cum nişte călugări au putut
concesiona goluri de munte în Repedea;
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Domnul viceprimar afirmă că în anul 2007 erau multe goluri de munte în
Repedea nefolosite;
Domnul consilier local Miculaiciuc Ioan afirmă a depus cereri din anul 2006 şi nu
a primit nici un răspuns;
Domnul Ciorei Vasile afirmă că în anul 2007 golurile de munte au fost luate de
cetăţeni din alte localităţi
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la ora 18.50.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local Şmolnar Gheorghe

SECRETAR
Popovici Pavel
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MINUTA
şedinţei ordinare din data de 24.05.2013
al Consiliului Local al Comunei Repedea
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 10 consilieri locali,
şedinţa fiind legal constituită. Absenţi: Popovici Vasile, Ţudic Mihai şi Sauciuc Vasile.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr. 18/2013, privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al
Comunei Repedea”, domnului ZAMFIR CICEU - președintele Consiliului Județean
Maramureș, cu unanimitate de voturi;
2. Hotărârea nr. 19/2013, privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al
Comunei Repedea”, domnului POP SIMION – administrator S.C. Euro Impact S.R.L. ,
cu unanimitate de voturi.
Şedinţa se încheie la ora 18.50.
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 Şmolnar Gheorghe

SECRETAR
Popovici Pavel

