
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR. 5109 /31.08.2022 

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

MINUTA ~EDINTEI ORDJNARE a 

I 

Consiliului Local Rebrisoara , convocata prin Dispozitia nr.96/25.08.2022 de catre 
Primarul Comunei Rebrisoara pentru data de 

31 august 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 invitafiilor privind ~edinta 
din 31.08.2022 

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

Prezentarea ordinei q.e zi a lucrarilor ~edintei ordinare este facuta de catre 
pre~edintele de ~edinta -in persoana domnului consilier Eremei Oni~or-Domide, 
prezentand urmatoarea ·' 

ORDINE DE ZI -propusa 
1-Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din 
data de 29.07.2022; 
2- Proiect de hotarare nr.62 /25.08.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare a 
capacitatii de aparare Impotriva incendiilor in comuna Rebri~oara, pe semestrul I al 
anului 2022-initiator primar; 
3-Proiect de hotarare nr.50 /24.06.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -
trecere teren din extravilan in intravilan pentru construire STATIE ITP-beneficiar Circu 
Nucu-Adrian-initiator primar ; 
4-Probleme diverse . 

Primarul comunei Rebri~oara ia cuvantul si supune spre aprobare Consiliului local 
suplimentarea ordinii de zi a ~edintei, conform art.135 alin. (8) din Codul 
administrativ prin adaugarea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare, care 
este foarte urgent, important si nu sufera amanare pentru interesul cetatenilor comunei: 
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.. Proiect hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Rebri~oara, pe anul 2022. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare mentionat mai 
sus, toti cei 13 consilieri prezenti la ~edinta fiind de acord cu suplimentarea ordinii de zi. 

In urma exprimarii votului privind suplimentarea ordinii de zi, aceasta se modifica 
astfel: 

ORDINE DE ZI -initiala 
1-Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Rebrisoara din 
data de 29.07.2022; ' · · ' 

2- Proiect de hotarare nr.62 /25.08.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare a 
capacitatii de aparare impotriva incendiilor in comuna Rebri~oara, pe semestrul I al 
anului 2022-initiator primar; 
3-Proiect de hotarare nr.50 /24.06.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -
trecere teren din extravilan in intravilan pentru construire STATIE ITP-beneficiar Circu 
Nucu-Adrian-initiator primar; 
4-Proiect hotarare nr.63/26.08.2022 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri 
si cheltuieli al comunei Rebri~oara, pe anul 2022-initiator primar; 
5-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" , :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 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. 96 din 25.08.2022 de convocare a 
~edintei ordinare . 

l)Se trece la primul punct de pe ordinea de zi : Aprobarea procesului-verbal al 
sedintei ordinare a Consiliului Local Rebrisoara din data de 29.07.2022 
, ' ' 

Nefiind a obiectii pe marginea procesului -verbal al ~edintei ordinare a Consiliului 
Local Rebri~oara din data de 29.072022, se supune plenului Consiliului Local votarea, 
acesta fiind aprobat cu 13 voturi "pent1u "din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta. 

2 )Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
nr.62 /25.08.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare 
impotriva incendiilor in comuna Rebri~oara, pe semestrul I al anului 2022. 

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 . 
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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 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta . 

Se va redacta hot.a.rare in acest sens in forma prezentat~, sustmuta ~i aprobata de 
catre consilieri. 

3) Punctul trei de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hoffirare nr.50 /24.06.2022 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -trecere teren din extravilan in intravilan 
pentru construire STATIE ITP-beneficiar C"rrcu Nucu-Adrian. 
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 aprobarc al acestuia prezentand ~i motivand 
initierea acestui proiect, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis punand accent 
pe anexele proiectului de hotarare. Primarul motiveaza necesitatea adoptarii acestui 
proiect pe baza solicitarii depuse de domnul Circu Nucu -Adrian, cu domiciliul in 

jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata sub nr.4123/21.06.2022 , prin care 
acesta dore~te aprobarea PUZ-lui, respectiv introducerea in intravilanul localitatii 
Rebri~oara a suprafetei de teren de l .845 mp, teren identificat in CF nr.27995 -
Rebri~oara pentru construirea unei statii ITP; 

Se constata ca nu sunt formulate alte 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 a depus amendamente . 

Nefiind obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea, proiectul fiind aprobat cu 9 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta. Voteaza cu "abtinere" domnii consilieri Bodiu Marius, Toderic Dan -Silviu, 
Moldovan Nicolae si Rotar loan. 

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

4 ) Punctul patru de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
nr.63/26.08.2022 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Rebri~oara, pe anul 2022 . 
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 
precum si Decizia nr.6 din 25.08.2022 a Administratiei Judetene a Finatelor Publice 
Bistrita-Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru bugetele locale aprobate prin Ordonanta 
Guvernului nr.19/2022. 

Se propun urmatoarele rectificari : 
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La venituri se suplimenteaza: 
Subcapitolul 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor ,minicipiilor 
sectoarelor si Municipiului Bucuresti cu suma de 215 mii lei. 

La cheltuieli se majoreaza: 
· Subcapitolul 65.02.04.01 invatamant secundar inferior Titlul 59.01 Burse cu 

suma de 215 mii lei. 
La venituri se diminueaza : 
-Subcapitolul 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor ,minicipiilor 
sectoarelor si Municipiului Bucuresti cu suma de 33. mii lei 

La cheltuieli se diminueaza : 
- Subcapitolul 65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului Titlul 57.02 

Ajutoare sociale cu suma de 33 mii lei. 
De asemnenea este necesara virarea de credite bugetare de la un capitol bugetar la 

altul fu. cadrul bugetului local. 
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 
nominalizata pentru intocmirea avizului consultati v nu a depus amendamente . 

Nefiind obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea, proiectul fiind aprobat cu 9 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta. Voteaza cu "abtinere" domnii consilieri Bodiu Marius, Toderic Dan -Silviu, 
Moldovan Nicolae si Rotar loan. 

Se va redacta hotarare in acest sens in fonna prezentata, sustinuta ~i aprobata de 
catre consilieri. 
5) Probleme diverse . 

Domnul Eremei Oni~or - Domide aduce la cunostinta situaµa drumului din sat 
Poderei, faptul ca este deteriorat fu anumite zone si nu se mai poate circula pe el. 

Domnul consilier Burduhos Nicolae solicita sprijinul primariei pentru elevii din 
sat Gersa II care trebuie sa faca naveta la liceu si nu au posibilitate de transport. 

Domnul consilier Mure~an Vasile solicita sprijinul primariei pentru rezolvarea 
unor divergente Intre vecini din ridul " Poiana " care nu se mai inteleg cu privire la un 
drum de acces .9 

Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edinta, respectiv 
domnul consilier Eremei Oni~or-Domide declara inchise lucrarile ~edintei ordinare din 
data de 31.08.2022 . 

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 . 

Rebri~oara la 31.08.2022 

PRE~EDINTE DE ~ED INT A , 
EREMEI O~OR-DOMIDE 




