
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR. 4675/29.07.2022 

Loe de desfasurare: sediul primariei comunei Rebrisoara . 
Presedinte de sedinta : TOD ERIC DAN-SIL VIU 

( 

Participanti : 13 consilieri din totalul de 13 consilieri ce formeaza C.L.Rebrisoara 

MINUTA ~EDINTEI ORDINARE a 
Consiliului Local Rebrisoara , convocata prin Dispozitia nr.83 /22.07.2022 de catre 

Primarul Comunei Rebrisoara pentru data de 
29 JULIE 2022 orele 19°0 

La apelul nominal efectuat in cauza se constata ca la lucrarile ~edintei s-au 
prezentat toti cei 13 consilieri ce formeaza consiliul local. Cvorumul a fost intrunit 
legal. 

Convocarea consilierilor s-a efectuat in scris prin inmanarea mapei de 
~edinta, care confine materialele inscrise in proiectul ordinii de zi. Se constata ca 
toti consilierii au primit mapa de ~edinta prin semnarea invitatiilor privind ~edinta 
ordinara din 29.07.2022 

La lucrarile sedintei mai participa primarul comunei ~i d-na Scurtu Otilia -
secretar general al Comunei Rebrisoara ; 

Prezentarea ordinei de zi a lucrarilor ~edintei ordinare este racuta de catre 
pre~edintele de ~edinta -in persoana domnului consilier Toderic Dan -Silviu, prezentand 
urmatoarea 

ORDINEDEZI 
1-Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din 
data de 30.06.2022; 
2- Proiect de hotarare nr.54/22.07.2022 privind alegerea de catre Consiliul local al 
comunei Rebri~oara, a pre~edintelui de ~edinta, pe o perioada de 3 luni, 1ncepand cu luna 
august 2022-initiator pre~edinte de ~edinta in exercitiu; 
3-Proiect de hotarare nr.55/22.07.2022 privind aprobarea Contului de Executie al 
Bugetului local, la 30.06.2022, atat la venituri cat ~i la cheltuieli pe sectiunile de 
functionare ~i de dezvoltare -initiator primar; 
4-Proiect de hotarare nr.56/22.07.2022 privind aprobarea rectificarii Bugetului de 
veriituri si cheltuieli al Comunei Rebri~oara, pe anul 2022-initiator primar ; 
5-Proiect de hotarare nr.57/22.07.20220 privind aprobarea actualizarii indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii' 'Modemizare strada Viorelelor din 



comuna Rebri~oara, judeµil Bistrifa-Nasaud "-initiator primar; 
6- Proiect de hotarare nr.58/22.07.2022 privind implementarea proiectului 
" Evacuarea apelor pluviale din zona caii ferate In localitatea Rebri~oara, comuna 
Rebri~oara, judeµil Bistrita-Nasaud "-initiator primar; 
7- Prezentarea Raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in 
semestrul I al anului 2022, 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 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 urma exprimarii votului se constata ca toti cei 13 consilieri 
prezenti, In functie, au votat ''pentru" , rara 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 5 ( cinci) proiecte de 
hotarari inscrise pe ordinea de zi a ~edintei consiliului local sunt insotite de referatele de 
aprobare ale primarului, rapoartele compartimentimentelor de resort ~i avizele cu 
caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local, nominalizate de 
primar ~i de secretarul comunei prin Dispozitia Nr. 83 din 22.07.2022 de convocare a 
~edintei ordinare . 

1) Primul punct de pe · ordinea de zi : Aprobarea procesului-verbal al ~edintei 
ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din data de 30.06.2022. 

Nefiind a obiectii pe marginea procesului -verbal al ~edintei ordinare a Consiliului 
Local Rebri~oara din data de 30.06.2022, se supune plenului Consiliului Local votarea, 
acesta fiind aprobat cu 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta. 

2 ) Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
privind alegerea de catre Consiliul Local al comunei Rebri~oara a pre~edintelui de 
~edinta, pe o perioada de 3 luni, Incepand cu luna august 2022; 

Acesta este prezentat si sustinut de catre presedintele de ~edinfa In exercitiu, in 
calitate de initiator al proiectului de hotarare. Necesitatea alegerii unui pre~edinte de 
~edinta care sa conduca ~edintele Consiliului local pe o perioada de 3 luni, incepand cu 
luna august 2022, este datorata faptului ca mandatul pre~edintelui de ~edinta, domnul 
consilier Toderic Dan-Silviu ales prin Hotararea Consiliului Local al comunei 
Rebri~oara Nr. 26 /29.04.2022 inceteaza la data de 31 iulie 2022; 

Acesta i~i motiveaza necesitatea ~i oportunitatea initierii proiectului, prezinta in 
detaliu proiectul propriu-zis. 

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 
nominalizata pentru intocmirea avizului consultativ nu a depus amendamente . 

Nefiind obiectii pe marginea proiectului , se supune plenului Consiliului Local 
votarea, proiectul fiind aprobat cu 12 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta . Voteaza cu abtinere domnul consilier Erememei Oni~or-Domide. 
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Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata , sustinuta si aprobata de catre 
consilieri. 

3 ) Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
privind aprobarea Contului de Executie al Bugetului local, la 30.06.2022, atat la venituri 
cat ~i la cheltuieli pe sectiunile de functionare ~i de dezvoltare . Acesta este prezentat si 
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, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis, punand accent pe anexele 
proiectului de hotarare . 

Se constata 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 consultativ nu au depus amendamente . 

Nefiind obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea, proiectul fiind aprobat cu 11 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta . Voteaza cu abtinere domnii consilieri Bodiu marius ~i Burdet Dorin. 

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

4 ) Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind 
rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rebri~oara. 

Acesta este prezentat si 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, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis, punand 
accent·pe anexele proiectului de hotarare. 

Primarul comunei explica consilierilor ca rectificarea consta doar in necesitatea 
virarii de credite bugetare de la un capitol bugetar la altul In cadrul bugetului local; dupa 
cum urmeaza : 

-Capitolul Autoritati executive Titlul 10 Cheltuieli de personal suma de 60 mii 
lei la capitolul 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior Titlul 20 Bunuri si servicii 
suma de 47 mii lei si la capitolul 84.02.03 Strazi Titlul 20 Bunuri si servicii suma de 13 
mii lei 

- Capitolul 70.02.06 Iluminat public si electrificari rurale Titlul 20 Bunuri si 
servicii suma de 100 mii lei, la capitolul 84.02.03 Strazi Titlul 20 Bunuri si servicii suma 
de 46 si la capitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi baze 
sportive side agrement Titlul 71Active fixe suma de 54 mii lei mii lei (teren sport). 

- Capitolul 84.02.03. Strazi Titlul 71 Active fixe suma de 278 mii lei la capitolul 
70.02.07 Alimentarea cu gaze naturale in localitati Titlul 71 Active fixe suma de 30 mii 
lei, la capitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi baze 
sportive side agrement Titlul 71 Active fixe suma de 16 mii lei (teren sport), la capitolul 
65.02.04.01 Invatamant secundar inferior Titlul 71 Active fixe suma de 162 mii lei 
(laborator informatica) ,la capitolul 51.02.03 Autoritati executive Titlul 71 Active fixe 
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suma de 6 mii lei (statii incarcare electrice) si la capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa 
Titlul 71 Active fixe suma de 64 mii lei. 

-Capitolul 84.02.03. Strazi Titlul 71 Active fixe se vireaza suma de 352 mii lei de 
la investitia Acostamente drum Gersa si suma de 84 mii lei de la investitia Achizitie 
teren Pod peste Raul Some~ la urmatoarele investitii: Strada Viorelelor 46 mii 
lei,Evacuarea Apelor Pluviale din Zona Caii Ferate in loc. Rebrisoara suma de 202 mii 
lei si Strada Sfatului suma de 188 mii lei. 

Se constata 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 consultativ nu au depus amendamente . 

Nefiind obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea, proiectul fiind aprobat cu 10 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta .Voteaza cu abtinere domnii consilieri Bodiu Marius; Burdet Dorin ~i Mure~an 
Vasile. 

Se va redacta hotarare in acest sens in form.a prezentata, sustinuta ~i aprobata de 
catre consilieri. 

5 ) Punctul cinci de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind 
aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii" 
Modemizare strada Viorelelor din comuna Rebri~oara, judep.il Bistrita-Nasaud" . 

Acesta este prezentat si 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, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis 
punand accent pe anexa proiectului de hotarare. 

Primarul motiveaza necesitatea adoptarii acestui proiect pe baza faptului cape 
parcursul executiei lucrarilor la obiectivul de modemizare a strazii Viorelelor, s-a 
constatat di dintr-o eroare cantitatile prevazute pentru realizares canalului betonat nu 
corespund cu detaliul de executie din proiectul tehnic, astfel ca este necesara corelarea 
cantitatilor d~ lucrari pentru executia canalului betonat; 

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

Nefiind obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea, proiectul fiind aprobat cu 11 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta .Voteaza cu abtinere domnii consilieri: Burdet Dorin ~i Bodiu Marius. 

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

6 ) Punctul ~ase de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotiirare privind 
implementarea proiectului" Evacuarea apelor pluviale din zona caii ferate in localitatea 
Rebri~oara, comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud " 
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Acesta este prezentat si 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, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis . 

Primarul motiveaza acest proiect prin necesitatea realizarii unui canal betonat 
deoarece starea curenta a ~antului de pamant existent nu permite tranzitarea apei la 
debitul maxim 'in zona caii ferate din localitatea Rebri~oara. Regularizarea va consta In 
decolmatarea si regularizarea cu ziduri de sprijin din beton la dimensiunile impuse de 
calculul hidraulic 1n fiecare sectiune, ID functie de natura terenului si de panta raului intre 
profile. 

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 
nominalizata pentru intocmirea avizului consultativ nu a depus amendamente . 

Nefiind obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea, proiectul fiind aprobat cu 11 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta .Voteaza cu abtinere domnul consilier Burdet Dorin si domnul Bodiu Marius. 

Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata, sustinuta ~i 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:fa~urata in semestrul I 
al anului 2022, 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 . 
Avand in vedere prevederile art. 40, alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata ~i ale art. 29 
alin.(1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicata, Compartimentul Public de Asistenta Sociala din 
cadrul Primariei comunei Rebri~oara, are obligatia de a prezenta semestrial Consiliului 
Local Rebri~oara, raportul de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav, care sa contina ID mod obligatoriu date referitoare la: 

- dinamica angajarii asistentilor personali; 
- informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe 

perioada concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de 
dezvoltare a centrelor de tip respiro; 

- informatii privind numarul de asistenti personali instruiti; 
- numarul de controale efectuate si problemele sesizate. 

8) Se trece la punctul opt de pe ordinea de zi : Probleme diverse. 
Primarul prezinta consilierilor situatia la investitiile tn derulare, revine cu 

prezentarea problemei de la proiectul de modemizare a caminului, faptul ca firma care 
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executa lucrarea a intrat in insolventa si nu s-a gasit inca solutii juridice pentru 
continuarea proiectului. 

Domnul consilier Toderic Dan-Silviu aduce la cuno~tinta primarului faptul ca in 
zona" Podul Rebrei "este un stalp de la reteaua de telefonie mobila care este foarte 
inclinat, oricand poate cadea si crea probleme, pune in pericol siguranta copiilor care se 
joaca in zona. Primarul a luat cuvantul si le-a comunicat consilierilor ca a luat legatura cu 
cei de la Orange si au promis ca vin pentru remedierea situatiei . 

De asemenea a doua problema ridicata de domnul consilier Toderic, este problema 
achizitiei la miniterenul de sport si reparatii la sala de sport care, deoarece incepe ~coala , 
vine iarna si elevii au nevoie de sala. Primarul le-a comunicat consilierilor ca este iacuta 
achizitia pentru miniterenul de sport , dar pentru sala de sport deocamdata nu sunt 
fonduri, trebuie eliberata arhiva ~colii de acolo si vom vedea in viitor. 

Domnul consilier Scurtu Anton considera ar trebui verificate instalatiile de apa si 
de canalizare la sala de sport fiindca ar fl neplacut sa ne apucam de reparatii si instalatiile 
sa nu functioneze, tevile care au fost instalate in prunant sa fie sparte cum s-a lucrat in 
exteriorul salii. 

Domnul consilier Moldovan Nicolae pune intrebari primarului privind investitia de 
modemizare a terenului mare de sport care este foarte deteriorat. Pentru inceput ar trebui 
un utilaj care sa indrepte terenul . 

Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edinta, respectiv 
domnul consilier Toderic Dart-Silviu declara inchise lucrarile ~edintei ordinare din data 
de 29.07.2022 . 

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

PRE$EDINTE DE ~EDINTA, 
TODERIC DAN-SIL VIU 
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