
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR. 4897 /11.08.2022 

Loe de desfasurare : sediul primariei comunei Rebrisoara 
Presedinte de sedinta : EREMEI ONl~OR-DOMIDE 
Participanti : 11 consilieri din totalul de 13 consilieri ce formeaza C.L.Rebrisoara 

MINUTA ~EDINTEI EXTRAORDINARE convocata de INDAT.A a 
Consiliului Local Rebrisoara , convocata prin Dispozitia nr87 / 10.08.2022 de catre Primarul 

Comunei Rebrisoara pentru data de 11 AUGUST 2022 orele 18°0 
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La apelul nominal efectuat in cauza se constata ca la lucrarile ~edintei s-au prezentat 11 
consilieri ce formeaza consiliul local. Au absentat motivat domnii consilieri Mure~an Vasile si 
Toderic Dan-Silv~u, fiind plecati din localitate ~i aflandu-se in imposibilitate de a reu~i sa se 
prezinte la ~edinta. -

Convocarea consilierilor s-a efectuat telefonic avand in vedere urgenta proiectelor de 
hotarari supuse spre aprobare Consiliului local. 

La lucrarile ~edintei mai participa primarul comunei ~i 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 
-1n persoana dom~ului consilier Eremei Oni~or -Domide, prezentand urmatoarea , 

ORDINEDEZI 

1- Proiect de hotarare Nr.59 din 10.08.2022 privind aprobarea solicitarii 
prelungirii scrisorii de garantie bancara nr. 10173300235 din 19.06.2017 in valoare de 
630.216,72 lei de ]a Fondul de Garantare a Creditului Rural- IFN S.A. pentru finantarea 
obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7 .6-initiator primar; 

2-Proiect de hotarare Nr. 60 din 10.08.2022 privind participarea la Programul 
privind cre~terea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si aprobarea 
investitiei' 'Modemizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Rebri~oara, 
judetul Bistrita - Nasaud"-initiator primar; 

Nefiind obiectii pe marginea ordinei de zi, aceasta este supusa aprobarii 
Consiliului Local iar in urma exprimarii votului se constata ca toti cei 11 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 doua 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 comisiei de specialitate ale Consiliului local, nominalizata de primar ~i de 
secretar prin Dispozitia Nr. 87 din 10.08.2022 de convocare a ~edintei extraordinare 
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1 )Se trece la primul punct de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie bancara nr. 10173300235 
din 19.06.2017 in valoare de 630.216,72 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural 
- IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7.6. 

Acesta este prezentat si sustinut de catre primarul comunei in calitate de initiator 
al proiectului de hotarare. Primarul comunei isi motiveaza urgenta, necesitat~~ ~i 
oportunitatea initierii proiectului, prezinta Referatul de aprobare al acestuia prezentand 
~i motivand initierea acestui proiect, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis . 
Primar,ul i~i motiveaza proiectul de hotarare pe consideretul ca proiectul "Reabilitare, 
modemizare si dotare camin cultural in comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud", nu 
este finalizat ~i este necesara prelungirea scrisorii de garantie bancara. 

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 11 consilieri prezenti 
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la sedinta . 
Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata, sustinuta si aprobata de 

catre consilieri. 

2 )Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
privind participarea la Programul privind cre~terea eficientei energetice a infrastructurii 
de iluminat public si aprobarea investitiei"Modemizarea sistemului de iluminat public 
stradal, in comuna Rebri~oara, judetul Bistrita - Nasaud" . 
Acesta este prezentat si sustinut de catre primarul comunei in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare. Primarul comunei isi motiveaza urgenta, 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 I~i motiveaza proiectul de hotarare pe consideretul ca scopul acestei 
investitii este dat de necesitatea modemizarii sistemului de iluminat public in comuna 
Rebri~oara ~i aducerea acestuia la parametri impu~i prin legislatie si normative la nivel 
european, In vederea reducerii consumului de energie electrica si a reducerii costurilor cu 
energia electrica. 

Principalele obiective urmarite prin proiect sunt : 
-scaderea consumului de energie electrica In sectorul iluminatului public; 
-scaderea emisiilor de gaze cu efexct de sera ; 
-aducerea sistemului de iluminat public la standardele impuse de normativele in 

v1goare; 
-prestarea unui serviciu de calitate pentru comunitate; 
:-reducerea riscului producerii accidentelor rutiere. 
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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 11 consilieri prezenti 
la ~edinta . 

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

Dupa dezbaterea celor doua proiecte de pe ordinea de zi, domnul primar ia 
cuvantul si roaga sa i se acorde cateva minute, chiar daca Ordinea 
de zi nu prevede dezbaterea unor probleme diverse, pentru a prezenta situatia lemnelor de 
foe catre populatie, respectiv faptul ca primaria nu poate face fata numarului mare de 
cereri depuse de cetatanii comunei ~i nu gase~te o rezolvare pentru aceaste problema. 
Domnul consilier Bodiu Marius ia cuvantul ~i sustine ca ar trebui sa ne gandim la solutii 
pe termen lung de eel putin IO ani pentru rezolvarea tuturor cererilor pentru lemnele de 
foe. 

Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edinta, respectiv 
domnul consilier Eremei Oni~or-Domide declara inchise lucrarile sedintei extraordinare 
convocata de indata din data de 11.08.2022. 

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

Rebri~oara, la 11.08.2022. 
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