
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL REBRISOARA 

HOTARARE 
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Rebri~oara in comisiile de 

licitatie pentru achizitiile publice a bunurilor, serviciilor si lucrarilor publice , pentru inchirierea, 
vanzarea si concesionarea bunurilor din patrimonial comunei Rebri~oara, precum si in comisiile 

de receptie a lucrarilor de investitii ce se realizeaza pe domeniul public si privat 
al comunei Rebri~oara 

Consiliul Local al comunei Rebri~oara intrunit in ~edinta ordinara din data de 
31.05.2022, in prezenta a _13_consilieri; 
Avand in vedere: 
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Rebri§oara, inregistrat sub nr.45/ 
25.05.2022 ; 
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara, inregistrat sub nr. 
3353/25.05.2022 ; 
-Raportul secretarului general al comunei Rebri§oara privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului local al comunei Rebri~oara in comisiile de licitatie pentru 
achizitiile publice a bunurilor, serviciilor si lucrarilor publice , pentru Inchirierea, 
vanzarea si concesionarea bunurilor din patrimonial comunei Rebri~oara, precum si In 
comisiile de recepfie a lucrarilor de investifii ce se realizeaza pe domeniul public si 
privat al comunei Rebri~oara, inregistrat sub nr. 3354/25.05.2022 ; 
-Avizul favorabil nr.3920/31.05.2022 al Comisiei pentru administratia publica locala, 
juridica, apararea ordinii publice, respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor, 
protectie sociala, protectia mediului, agricultura si silvicultura din cadrul Consiliului local 
Rebrisoara; 
-A vizul favorabil nr. 3 921/3l.05 .2022 al Comisiei pentru invatamant , sanatate, familie, 
activitati social culturale, culte, activitati sportive, agrement, turism, servicii publice si 
comert din cadrul Consiliului local Rebri~oara ; 
-Avizul favorabil nr.3922/31.05.2022 alComisiei pentru administratia publica locala, 
juridica, apararea ordinii publice , respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor , 
protectie sociala , protectia mediului, agricultura si silvicultura din cadrul Consiliului 
local Rebri~oara ; 
-Incheierea civila nr.1608/ 21.10.2020 a Judecatoriei Nasaud, privind validarea 
mandatelor consilierilor locali declarati ale~i pentru Consiliul local al comunei 
Rebri§oara, judetul Bistrita- Nasaud precum si Incheierea civila nr.567/09.12.2021; 
Incheierea civila nr.2659/23.12.202l~i Sentinta civila nr.l 74/CC/2022 din data de 
05.04.2022 privind validarea alegerii 'in calitate de consilier local al supleantilor; 

In conformitate cu : 



-prevederile art.317 alin.3 lit.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romanie 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completariule 
ulterioare; 
-prevederile Hotararii Guvemului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
-prevederile Hotararii Guvemului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 
receptie a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b), c) ,art.139 alin.1, alin. 6 ;art 196 
alin.(1) Jit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvemului Romanie nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOT AR AS TE: 

Art.I.al (1) Se aproba desemnarea urmatorilor reprezentanti ai Consiliului Local al 
comunei Rebri~oara, In calitate de membri 'in comisiile de licitatie pentru achizitiile 
publice a bunurilor, serviciilor si lucrarilor publice, pentru 'inchirierea, vanzarea si 
concesionarea bunurilor din patrimonial comunei Rebri~oara, precum si 'in comisiile de 
receptie a lucrarilor de investitii ce se realizeaza pe domeniul public si privat al comunei 
Rebri~oara: 

5. Domnul Eremei Oni~or -Domide -consilier local 
6. Domnul Mure~an Vasile -consilier local 
7. Dommul Rotar Ioan-consilier local 
8. Domnul Moldovan Nicolae-consilier local. 
Al.(2) Se aproba desemnarea urmatorilor reprezentanti ai Consiliului Local al 

comunei Rebri~oara, In calitate de membri supleanti In comisiile de licitatie pentru 
achizitiile publice a bunurilor, serviciilor si lucrarilor publice, pentru Inchirierea, 
vanzarea si concesionarea bunurilor din patrimonial comunei Rebri~oara, precum si In 
comisiile de receptie a lucrarilor de investitii ce se realizeaza pe domeniul public si 
privat al comunei Rebri~oara : 

,, 4. Domnul Sirb ~tefan-consilier local 
5. Domnul Bodiu Marius-consilier local 
6. Domnul Toderic Dan-Silviu-consilier local 

Art.2 Constituirea fiecarei comisii se va face prin Dispozitie emisa de primarul comunei 
Rebri~oara, aceasta urmand a include consilieri desemnati la al.(l) precum ~i speciali~ti 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebri~oara. 
Art.3. Primarul comunei Rebri~oara, prin Compartimentul de achizitii publice, va aduce 
la indeplinire prezenta hotarare. 
Art.4 Prezenta hotarare s-a adoptat de Consiliul Local Rebri~oara in sedinta ordinara din 
data de 31.05.2022 cu respectarea art.139 alin.(1), alin.(6) din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de _13_voturi "pentru "_O_voturi 
''impotriva '' si _ 0 _ voturi '' abtinere '' din _ 13 _ consilieri prezenti la ~edinta. 



Art .5 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei cu: 
- Institutia Prefectului - Judetul Bistrita Nasaud; 
- Primarul comunei Rebrisoara ; 
-Compartiment achizitii publice; 
-Membrii comisiei prevazuti la art.1 . 

PRE$EDINTE de $EDINTA, 
TOD ERIC DAN -SIL VIU 

NR. 37/31.05.2022 

CONTw:N AZA 
SECRETA G RAL U.A.T., 

SCUR U TILIA 




