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JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR.1315 /25.0l 2022 

Loe de desfasurare : sediul primariei comunei Rebrisoara 
Presedinte de sedinta: BURDET DORIN 
Participanti : 12 consilieri din totalul de 12 consilieri ce formeaza C.L.Rebrisoara 

MINUTA ~EDINTEI ORDINARE a 

1 , 

Consiliului Lo al Rebrisoara, convocata prin Dispozitia nr.17 / 18.02.2022 de catre Primarul 
Comunei Rebrisoara pentru data de 

25 FEBRUARIE 2022 orele 18°0 

Avand i vedere situatia existenti prin instituirea starii de alerta, ~edinta ordinari s-a 
desfii~urat in sdla de ~edinti a Consiliului Local Rebri~oara, respectind misurile de protectie 
sociali respectivl toti participantii au purtat masca de protectie si au respectat distanta sociali de 
2m. 

La apelu
1
I nominal efcctuat in cauza se constata ca la lucrarile ~edintei s-au prezentat 12 

consilieri ce formeaza consiliul local. 
in data de 23.02.2022 s-a inregistrat la Primaria comunei Rebri~oara adresa cu Nr.20/ 22.02.2022 
a Partidului So~ial Democrat --organizatia judeteani Bistrita-Nasaud prin care ni se soliciti sa 
luim act de in~etarea mandatului de consilier local al doamnei Doboaca Monica, ca urmare a 
pierderii calititii de membru al Partidului Social Democrat. 
Conform art. 204 alin.(5) din Codul administrativ, data incetarii de drept a mandatului in cazul 
prevazut la alin. (2) lit. j) este data comunicarii catre prefect, secretarul general al 
unitatiilsubdivi~iunii administrativ-teritoriale ~i catre consilierul local, a hotararii forului 
competent sa decida asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizatiei 
cetatenilor apahinand minoritatilor nationale pe a carei lista consilierul local sau consilierul 
judetean a fost j ales, in situatia in care legalitatea acesteia nu a fost contestata. Cvorumul a fost 
intrunit legal 

Convocarea consilierilor s-a efectuat in scris prin inminarea mapei de ~edinta, care 
confine materi~lele inscrise in proiectul ordinii de zi. Se constati ca toti consilierii au primit 
mapa de ~edinta prin semnarea Invitatiilor privind ~edinta din 25.02.2022 

La lucdrile sedintei mai participa primarul comunei , d-ul Ciuta Ghit§-inspector asistent cu 
atributii de achizitii publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului si d-na Scurtu Otilia -
secretar general / al Comunei Rebrisoara ; 

. Prezentarea ordinei de zi a lucrarilor sedintei ordinare este facuta de catre pre~edintele de 
~edinta -in persbana domnului consilier Burdet Dorin, prezentand urmatoarea 

ORDINE DE ZI -propusi 

1- Aprobarea rocesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din data de 
31.01.2022; I 
2-Proiect de hotarare privind aprobarea Contului de Executie al Bugetului local de venituri si 
cheltuieli ,la firiele anului 2021-initiator primar; 
3- Proiect hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2022-
initiator primar 



4-Proiect hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Rebri~oara, care va face 
parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul consursului pentru ocuparea postului de 
director adjunct de la Scoala Gimnaziala "lacob si Ioachim Mure~anu " -Rebri~oara -initiator primar ; 
5. Prezentarea Raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului 
2021 ,confonn art.29 alin.(2) din H.G. nr.268 /2007 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap -republicata . 
6.-Probleme diverse . 

Primarul comunei Rebri~oara ia cuvantul si supune spre aprobare Consiliului local 
suplimentarea ordinii de zi a sedintei , confonn art.135 alin. (8) din Codul administrativ prin 
adaugarea pe ordinea de zi a unnatoarelor doua proiecte de hotarare, care sunt foarte urgente, 
importante si nu sufera amanare pentru interesul cetatenilor comunei: 
-1-Proiect hotarare privind aprobarea modificarilor tehnice $i implicatiilor lor financiare apmite in 
cadrul achizitiei care are ca obiect: "Reabilitare .modernizare si dotare ca.min cultural in comuna 
Rebri~oaraj udetul B istrita-Nasaud'' 
-2-Proiect hotarare privind implementarea proiectului " Amenajari exterioare la caminul cultural in 
comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud" 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare mentionat mai sus, toti cei 
12 consilieri prezenti la ~edinta fiind de acord cu suplimentarea ordinii de zi. 

in unna exprimarii votului privind suplimentarea ordinii de zi, aceasta se modifica astfel : 
ORDINE DE ZI -initiali 

1- Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din data de 
31.01 .2022; 
2-Proiect de hotarare privind aprobarea Contului de Executie al Bugetului local de venituri si 
cheltuieli ,la finele anului 2021-initiator primar; 
3- Proiect hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2022-
initiator primar; 
4-Proiect hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Rebri~oara, care va face 
parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul consursului pentru ocuparea postului de 
director adjunct de la Scoala Gimnaziala "Jacob si Joachim Mure~anu " -Rebri~oara -initiator primar ; 
5-Proiect hotarare privind aprobarea modificarilor tehnice $i implicatiilor tor financiare apmite in 
cadrul achizitiei care are ca obiect: "Reabilitare .modernizare si dotare camin cultural in comuna 
Rebri~oaraJudetul Bistrita-Nasaud"-initiator primar; 
6-Proiect hotarare privind implementarea proiectului " Amenajari exterioare la caminul cultural in 
comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud "-initiator primar; 
7. Prezentarea Raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului 
2021 tconfonn art.29 alin.(2) din H.G. nr.268 /2007 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap -republicata . 
8.-Probleme diverse . 

Nefiind obiectii pe marginea ordinei de zi, aceasta este supusa aprobarii Consiliului Local iar 
in unna exprimarii votului se constata ca toti cei 12 consilieri prezenti au votat ''pentru" , fara voturi 
impotriva sau de abtineri . 

Secretarul comunei aduce la cuno~tinta consilierilor locali ca sunt indeplinite cerintele alin.(8) 
din art.136 al Codului administrativ, respectiv cele cinci proiecte de hotarari inscrise pe ordinea de zi a 
~edintei consiliului local sunt insotite de referatele de aprobare a primarului, rapoartele 
compartimentimentelor de resort ~i avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local, nominalizate de primar ~i de secretar prin Dispozitia Nr. 17 din 18.02.2022 de 
convocare a ~edintei ordinare . 
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l)Se trece jla punctul unu de pe ordinea de zi : Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare 
a Consiliului Local Rebri~oara din data de 31.01.2022. 

. Nefii~d pbiectii pe marginea procesului -v7rbal ~I. ~e~intei ordinare a Consiliului Local 
Rebn~oara dm data de 31.01.2022 , se supune plenulm Cons1lmlu1 Local votarea, acesta fiind aprobat 
cu 12 voturi "pentru "din totalul de 12 consilieri prezenti la sedinta. 

2)Se trece 1.I punctul doi de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind aprobarea 
Contului de Executie al Bugetului local de venituri si cheltuieli, la finele anului 2021. 

Acesta es e prezentat si sustinut de catre primarul comunei in calitate de initiator al proiectului 
de hot~rare. Primarul comunei isi motiveaza necesitatea ~i oportunitatea initierii proiectului, prezinta 
Referatul de aprobare al acestuia prezentand ~i motivand initierea acestui proiect, dupa care prezinta in 
detaliu proiectul propriu-zis punand accent pe anexa proiectului de hotarare. 

Se cons9 1:a ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau forma, de asemenea 
secretarul comunei aduce la cuno~tinta ca nici comisiile de specialitate nominalizate pentru intocmirea 
avizului consultafiv nu au depus amendamente . 

Nefiind obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local votarea, 
proiectul fiind aPirobat cu 12 voturi "pentru "din totalul de 12 consilieri prezenti la sedinta . 

Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata, sustinuta si aprobata de catre consilieri. 

3 )Se t ece la punctul trei de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind 
aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2022. Acesta este prezentat de catre 
primar, in calitatf de initiator al proiectului de hotarare , dupa care da cuvantul domnului Ciuta Ghita, 
inspector asistent cu atributii de achizitii publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului ~e 
prezinte in detalif anexele la proiectul de hotarare. 

Se constata faptul ca autoritatea contractanta are obligatia de a elabora programul anual al 
achizitiilor publi

1
ce, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea ~i monitorizarea portofoliului 

de procese de achizitie la nivel de autoritate contractanta, pentru planificarea resurselor necesare 
derularii proces~lor ~i pentru verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din strategia locala. 

Program-bl anual al achizitiilor publice se elaboreaza, pe baza referatelor de necesitate transmise 
de compartimehtele autoritatilor contractante, ~i cuprinde totalitatea contractelor de achizitie 
publica/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie in decursul 
anului. I 

Se constata ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau forma, de asemenea 
secretarul comuhei aduce la cuno~tinta ca nici comisiile de specialitate nominalizate prin dispozitia 

I 

primar.ului nr.17 din 18.02.2022 pentru intocmirea avizului consultativ nu au depus amendamente 
pentru intocmirea avizului consultativ nu au depus amendamente. 

Nefiind I obiectii pe marginea proiectului , se supune plenului Consiliului Local votarea, 
proiectul fiind aprobat cu 12 voturi "pentru "din totalul de 12 consilieri prezenti la sedinta . 

Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata , sustinuta si aprobata de catre consilieri. 

4) in cobtinuare se trece la punctul patru de pe ordinea de zi referitor la: Proiect hotarare 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Rebri~oara, care va face parte din Comisia de 
evaluare a prob~i de interviu, din cadrul consursului pentru ocuparea postului de director adjunct de la 
Scoala Gimnazi~la "Iacob si Joachim Mure~u " -Rebri~oara . 

Acesta este prezentat si sustinut de catre primarul comunei in calitate de initiator al proiectului 
de hotarare. Pr~marul comunei isi motiveaza necesitatea ~i oportunitatea initierii proiectului, 
prezinta Referatul de aprobare al acestuia prezentand ~i motivand initierea acestui proiect, dupa care 
prezinta in decllliu proiectul propriu-zis, prezentand adresa Inspectoratului ~colar Judetul Bistrita-
Nasaud. I 

D-na secretar aminte~te consilierilor prevederile art.139 alin.(6) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, conform carora, hotararile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate 
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intotdeauna prin vot secret ( inclusiv consituirea unor comisii ), cu anumite exceptii prevazute de lege . 
Secretarul comunei prezinta formatul buletinului de vot dupa care solicita consilierilor sa faca 
propuneri atat pentru desemnarea reprezentantului Consiliului local Rebri~oara cat ~i a unui membru 
supleant, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul consursului pentru 
ocuparea postului de director adjuct la Scoala Gimnaziala "Jacob ~i Ioachim Mure~anu". 

Domnul consilier Bodiu Marius propune pentru reprezentantul consiliuliui local pe domnul 
consilier Rotar loan iar pentru supleant o propune pe d-na Scurtu Otilia, secretar general al comunei . 
Deoarece nu se mai fac alte propuneri, secretarul comunei completeaza pe un exemplar al buletunului 
de vot propunerile fllcute , dupa care xeroxeaza buletinul de vot in 12 exemplare, este explicata 
modalitatea de votare, dupa care se execita votul secret. Dupa numararea voturilor din urns se 'constata 
ca toti consilierii au fost de acord cu persoanele propuse pe buletinul de vot , fiind 12 voturi cu 
mentiunea " DA ". 

Se constata ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau forma, de asemenea 
secretarul comunei aduce la cuno~tinta ca nici comisia de specialitate nominaliz.ata pentru intocmirea 
avizului consultativ nu a depus amendamente . 

Nefiind alte obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local votarea, 
proiectul fiind aprobat cu 12 voturi "pentru "din totalul de 12 consilieri prezenti la sedinta. 

Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata , sustinuta si aprobata de catre consilieri 

. 5) in continuare se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi referitor la : Proiect hotarare 
privind aprobarea modificarilor tehnice ~i implicatiilor lor financiare aparute in cadrul achizitiei care 
are ca obiect: "Reabilitare, modemizare si dotare camin cultural in comuna Rebri~oara, judetul Bistrita
Nasaud''; 

Acesta este prezentat ~i sustinut de catre primarul comunei in calitate de initiator al proiectului 
de hotarare. Primarul comunei isi motiveaza necesitatea ~i oportunitatea initierii proiectului , 
prezinta Referatul de aprobare al acestuia prezentand ~i motivand initierea acestui proiect precum si 
urgenta suplimentarii ordinii de zi cu acest proiect, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis 
punand accent pe anexa proiectului de hotarare. 

A vand in vedere derularea proiectului '' Reabilitare, modemizare si dotare camin cultural in 
comuna Rebrisoara, judetul Bistrita-Nasaud" , precum si necesitatea finaliz.arii acestui proiect, faptul 
cape parcursul executiei lucrarilor la obiectivul de investitii mentionat mai sus in urma vizitelor in 
teren s-a constatat necesitatea unor lucrari suplimentare , astfel : 

·· -~arpanta se va modifica fata de forma propusa in proiect in functie de modificarea placii de 
beton consemnata in dispozitia de ~antier nr.4 ; 

-se vor monta buiandrugi ceramici prefabricati la golurile existente unde se constata ca 
buiandrugii existenti sunt intr-o stare avansata de degradare ; 

-se vor desface parapetii de la geamurile din axul 9 si se vor reface cu zidarie de caramida cu 
goluri; 

-grinzile de lemn ce alcatuiesc plan~eele la parter se vor curata , ignifuga inainte de podirea 
acestora; 

-ferestrele notate cu F4 se vor modifica, vor ti cu un singur ochi mobil pe toata latimea ferestre 

Lucrarile suplimentare sunt necesare pentru a asigura realizarea obiectivului in conditii tehnice 
de calitate optime . 

Se constata ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau forma , de asemenea 
secretarul comunei aduce la cuno~tinta ca nici comisia de specialitate nominaliza pentru intocmirea 
avizului consultativ nu a depus amendamente . 

Nefiind alte obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local votarea , 
proiectul fiind aprobat cu 12 voturi "pentru " din 12 consilieri prezenti la sedinta . 

Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata , sustinuta si aprobata de catre consilieri 
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6 ) in continuare se trece la punctul ~ase de pe ordinea de zi referitor la : Proiect hotarare 
privind implementarea proiectului " Amenajari exterioare la caminul cultural in comuna Rebri~oara, 
judeµil Bistrita-Nasaud "; 

Acesta este prezentat ~i sustinut de catre primarul comunei in calitate de initiator al proiectului 
de ~otarare. Primarul comunei isi motiveaza necesitatea ~i oportunitatea initierii proiectului , 
prezmta Referatul de aprobare al acestuia prezentand ~i motivand initierea acestui proiect precum si 
urgenta suplimentarii ordinii de zi cu acest proiect, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis 
punand accent pe anexele proiectului de hota.rare. 

A vand in vedere faptul ca modemizarea caminului este un proiect in derulare, este nevoie de 
modemizarea si reabilitarea spatiului ce inconjoara caminul cultural prin : 
-lucrari de construire, modemizare si reabilitare privind caile de acces, parcaje carosabile si 
necarosabile, loc de joaca pentru copii, realizare platforme asfaltate, realizare iluminat arhitectural, 
realizare pavaje carosabile; realizare colector canalizare meteorica ; 
-imprejmuiri si mobilier urban, amenaji de spatii verzi; 

Domnul consilier Bodiu Marius ia cuvantul si sustine ceea ce a mai sustinut in repetate randuri 
ca este anormal sa se suplimenteze ~edinta cu astfel de proiecte rara a Ii se acorda timp consilierilor sa 
verifice proiectul, sumele prevazute in aviz, si oricum pentru modernizarea unui spatiu ce inconjoara 
caminul cultural, un spatiu nu exagerat de mare, este o suma foarte mare prevazuta in deviz, chiar nu 
intelege ce poate costa a~a de mult. 

De asemenea ia cuvantul si domnul consilier Moldovan Nicolae si sustine ca sumele sunt 
foarte mari, exagerate, niste pavaje , o tuie si alte bancute nu pot costa atat, este o suma astronomica, 
avand in vedere ca sunt atatea strazi pe care nu se mai poate circula este anormal sa se piarda o suma 
uria~a pentru amenajarea spatiului la camin. 

Se constata ca nu mai sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau forma , de asemenea 
secretarul comunei aduce la cuno~tinta ca nici comisia de specialitate nominaliza pentru intocmirea 
avizului consultativ nu a depus amendamente . 

Nefiind alte obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local votarea , 
proiectul fiind aprobat cu 12 voturi ''pentru " din 12 consilieri prezenti la sedinta . 

Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata , sustinuta si aprobata de catre consilieri 

7) in continuare se trece la punctul ~apte de pe ordinea de zi referitor la : Prezentarea 
Raportului privind activitatea asistentilor personali des~urata in semestrul II al anului 2021, conform 
art.29 alin.(2) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
republicata. 

Acesta este prezentat de catre secretarul comunei Rebri~oara . 
Secretarul comunei comunica consilierilor faptul ca situatia asistentului personal care nu-~i 

indeplinea atributiile din fi~a postului, nevoile persoanei cu handicap de care ingrijea fiind neglijate ,s
a rezolvat in sensul ca s-a dispus prin dispozitia primarului incetarea contractului de munca iar pentru 
persoana cu handicap a fost angajat un alt membru din familie care sa se ocupe de ingrijirea persoanei 
cu handicap. 

8) Probleme diverse. 
La sedinta s-a prezentat domnul Fogodo~ Petru pentru a solicita consilierilor gasirea unei 

solutii pentru un drum de acces la locuinta sa, deoarece nu are drum de acces ~i pana in prezent se 
deplaseaza prin curtea ~colii, fara a avea posibilitatea de a merge cu un mijloc de transport pentru a-si 
transporta materiale, lemne .... etc, iar drumul prin curtea ~colii pe unde circula are o parte de drum care 
este impracticabil cand ploua ( drumul dintre terenul de sport si proprietatea familiei Hoha ). 

Domnul consilier Moldovan Nicolae sustine ca poate fl ajutat sa poata sa se deplaseze prin 
curtea ~colii dupa programul ~colar( dupa ora 14°), sa-~i amenajeze drumul cu forte proprii. 

Ia cuvantul domnul consilier Bodiu Marius si sustine urmatoarea solutie : sa se faca o alee 
pietonala intre terenul de sport si proprietatea familiei Hoha, sa se execute o rigola peste ~antul ce se 
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afla intre cele doua terenuri, exista un stalp de electricitate care blocheaza drumul dar crede ca exista o 
posibilitate de a se muta acel stalp intr-o alta zona. lntrarea la ~coala pennite fiind o distant! de 
aproximativ 6 m. 

Primarul ia cuvantul si sustine ca terenul de sport si toata aceea suprafat! este proprietatea 
comunei, la ~coala trebuie asigurata siguranta elevilor, pe proprietatea familiei Hoha nu poate decide 
primaria, este o problema destul de dificila care trebuie tratata cu chibzuinta. 

Domnul consilier Toderic Silviu sustine ca trebuie avut grija de siguranta elevilor, trebuie 
ingradit acel drum fiindca nu se pot expune elevii la pericole. Domnul consilier Scurtu Anton sustine 
ca trebuie gasita o solutie viabila, nu ingradita deplasarea familiei Fogodos si a altor familii doar dupa 
ora 14, iar el consider! nu este distant! suficienta pentru mijloace de transport.Domnul consilier Bodiu 
Marius considera ca doar realizarea unui drum intre ~coala si familia Hoha peste ace! ~ant este singura 
solutie viabila, deoarece cadrelor didactice le este suficient un drum de acces cu o latime de 
aproximativ 2 m. 

Domnul consilier Muresan Vasile considera ca normal ar fl sa se deplaseze in teren fiindca asa 
se pot gasi solutiile, iar avand in vedere ca in data de 1 martie este receptia la ~coala, normal ar fi sa se 
intalneasca mai multi consilieri si sa se gaseasca solutii tehnice, financiare si legate la fata locului . 

Domnul primar ia cuvantul si sustine ca va incerca sa gaseasca solutii , dar trebuie avut in 
vedere faptul ca solutia gasita cu acel drum ar fi peste canalizare si conductele de apa, plus ca este 
situata in ace! drum lemnaria ~colii. 

-Primarul comunei comunica consilierilor ca are in vedere achizitionarea unui microbuz si a 
unei statii de incarcare electrica. Domnul consilier Moldovan Nicolae sustine ca ar fl mai indicat sa se 
investiasca banii in panouri fotovoltaice pentru eficientizarea energeticli la institutia primariei, 
~coli...etc. Primarul le -a amintit consilierilor ca pentru ~coala din sat Rebri~oara este facut proiectul 
~i spera sa obtina finantarea. 

-Domnul consilier Bodiu Marius solicita din nou urgentarea lucrarilor la ~coala, deoarece este 
o situatie disperata atat pentru copii cat si pentru parinti si cadrele didactice. Primarul le comunica 
consilierilor ca in data de 1 martie este convocata comisia pentru receptia la tenninarea lucrarilor, dar 
trebuie realizate gardurile de protectie a elevilor . 

Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edin\a, respectiv domnul consilier 
Burdet Dorin declara inchise lucrarile ~edintei ordinare din data de 25.02.2022 . 

Fapt pentru care s-a incheiat minuta ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebrisoara, in trei 
exemplare din care un exemplar se va afi~a la sediul unitatii conform prevederilor legale in vigoare . 

Rebrisoara la 25.02.2022. 

PRESEDINTE DE 
BURDET DORIN 

SEDINTA SECRETAR GENERAL U.A.T. 
/ ' 

SCURTU OTILIA _,/ 
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