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

MINUTA ~EDINTEI EXTRAORDINARE convocata de INDATA a 
Consiliului Local Rebrisoara , convocata prin Dispozitia nr.101 / 08.09.2022 de catre 

Primarul Comunei Rebrisoara pentru data de 8 SEPTEMBRIE 2022 orele 18°0 

I 

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

Convocarea consilierilor s-a efectuat telefonic avand in vedere urgenta 
proiectului de hotarari supus 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 -in persoana domnµlui consilier Eremei Oni~or -Domide, 
prezentand urmatoarea, 

ORDINEDEZI 

Proiect de hotarare Nr.64 din 08.09.2022 privind aprobarea instalarii statiilor de 
incarcare aferente proiectului "Modemizarea transportului public prin achizitia de 

- , mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice" in cadrul Planului National de 
Redresare ~i Rezilienta 2021-2026-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 13 consilieri 
prezenti all'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 proiectul de hotarare 
inscris pe ordinea de zi a ~edintei consiliului local este insotit de referatul de aprobare al 
primarului, raportul compartimentimentului de resort ~i avizele cu caracter consultativ 
ale comisiei de specialitate ale Consiliului local, nominalizatede primar ~i de secretar 
prin Dispozitia Nr. 101 din 08.09.2022 de convocare a ~edintei extraordinare . 

1 )Se trece la singurul punct de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
privind aprobarea instalarii statiilor de incarcare aferente proiectului "Modemizarea 



--

l 

transportului public prin achizitia de mijloace de transport nepoluante - minibuze 
electrice" in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta 2021-2026. 

Acesta este prezentat si sustinut de catre primarul comunei in calitate de initiator 
al proiectului de hot.a.rare. 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 anexa proiectului de hotarare. Primarul i~i motiveaza proiectul de 
hotarare pe consideretul ca, prin Hotararea Consiliului Local al comunei Rebri~oara 
nr.38/31.05.2022 privind aprobarea participarii in cadrul proiectului" "Modernizarea 
transportului public prin achizitia de mijloace de transport nepoluante - minibuze 
electrice" in vederea finantarii in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta, nu 
au fost stabilite locurile privind amplasarea si instalarea statiilor de incarcare pe 
domeniul public al comunei; 

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!rare in acest sens in forma prezentata, sustinuta si aprobata de 
catre consilieri. 

Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edinta, respectiv 
domnul consilier Eremei Oni~or-Domide declara inchise lucrarile ~edintei extraordinare 
convocata de indata din data de 08.09.2022. 

Fapt pentru care s-a mcheiat 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~oar~ la 08.09.2022. 

SECRETAR GENERAL U.A.T. 
SCURTU OT!lru(' / 

2 




