
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 

HOTAllARE 
Privind alegerea de catre CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRI~OARA, a 

pre~edintelui de ~edinta, pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna NOIEMBRIE 2022 

Consiliul local al comunei Rebri~oara, intrunit in ~edinta ordinara in data de 
31.10.2022, in prezenta a 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

Avand in vedere: 
-Propunerea facuta prin Proiectul de hotarare nr. 71 /25.10.2022 initiat de catre Domnul consilier 
Eremei Oni~or - Domide -pre~edinte de ~edinta in exercitiu ; 
- raportul de specialitate intocmit de catre doamna Scurtu Otilia, secretar general al comunei 
Rebri~oara, inregistrat sub nr. 5955/25.10.2022 privind necesitatea alegerii unui pre~edinte de 
~edinta care va conduce ~edintele Consiliului local pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna 
noiembrie 2022; 
-Avizul consultativ nr. 6098/31.102022 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; 
-incheierea civila nr.1608/ 21.10.2020 a Judeclitoriei Nasaud, privind validarea mandatelor 
consilierilor locali declarati ale$i pentru Consiliul local al comunei Rebri~oara, judetul Bistrita
Nasaud, precum ~i Incheierea civila nr.567/09.12.2021; incheierea civila nr.2659/23.12.2021 ~i 
Sentinta civila civil.174 din 05.04.2022 privind validarea alegerii in calitate de consilier local al 
supleanfilor; 
- Ordinul Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud nr.318 din 28.10.2020 privind constatarea 
indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Rebri~oara; 
- Prevederile, art.123 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului Romanei m.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 
-Prevederile art.19 din Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.47 din 30.09.2019 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Rebri~oara, 
cu modificarile si completarile aduse prin Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.32 din 
30.06.2021 ; 

In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a ); art.13 9 alin.( 1) ~i art. 196 alin.( I) lit.a) din 
Ordonanta de Urgenta Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

HOTARA~TE : 
ART.l Se alege pre~edinte de ~edinta domnul consilier BURDUHOS NICOLAE, care va conduce 
~edintele consiliului local pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna NOIEMBRIE 2022. 
ART.2 Pentru ducerea la mdeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza domnului 
consilier Burduhos Nicolae. 
ART.3 Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Rebri~oara, m ~edinta 
ordinara, cu respectarea art.1 39 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului Romaniei 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un numar de _ 12_ voturi ,,pentru", _ O_ 
voturi ,,impotriva" ~i _l_ abtineri. 
ART.4 Secretarul general al comunei Rebri~oara va comunica prezenta hotarare. 

Dornnului consilier Burduhos Nicolae; 
Primarului comunei Rebri~oara ; 
Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud. 

PRESEDINTE SEDINTA 

ERF.MF.IONT~OR-DOMIDE 




