
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR. 5661/30.09.2022 ' 

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 ORDINARE a 
Consiliului Local Rebrisoara, convocata prin Dispozitia nr. 105/ 23.09.2022 de 

catre Primarul Comunei Rebrisoara pentru data de 
30 SEPTEMBRIE 2022 orele 18°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 
contine materialele inscrise in proiectul ordinii de zi. Se constata ca toti consilierii au primit mapa 
de ~edinta prin semnarea invitatiilor privind ~edinta ordinara din 30.09.2022 

La lucrarile sedintei mai participa primarul comunei, d-na Scurtu Otilia - secretar general al 
Comunei Rebrisoara ~i domnul Ciuta Ghita-inspector asistent 'in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului ; 

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

ORDINEDEZI 

1. Aprobarea procesului-verbal al ~edintei extraordinare a Consiliului Local Rebri~oara din data de 
11 .08.2022; 
2-Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din data de 
31.08.2022; 
3- Proiect de hotarare nr.65 /23.09.2022 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei 
Rebri~oara nr. 49 din 29.07.2022 privind aprobarea obiectivului de investitii " Evacuarea apelor pluviale 
din zon;a caii ferate in localitatea Rebri~oara, comuna Rebri~oara, judeµil Bistrita-Nasaud " -initiator 
primar; 
4-Proiect .de hotarare nr.66 /23.09.2022 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si 
cheltuielial Comunei Rebri~oara, pe anul 2022 -initiator primar ; 
5. - Proiect de hotarare nr.67/23.09.2022 privind aprobarea obiectivului de investitii 
" Extindere retea publica de apff 'in comuna Rebri~oara-strada Gruiului, judeµil Bistrita-Nasaud"
initiator primar; 
6.-Proiect de hotarare nr.68 /23.09.2022 privind aprobarea proiectului "Reabilitare si modemizare 
~coala generala din sat Gersa I, comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud" 'in cadrul Planului 
National de Redresare ~i Rezilienta 2021-2026 ~i a cheltuielilor aferente proiectului-initiator primar; 
7-Probleme diverse. 
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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" fiira 
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 4 (patru) 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. I 05 din 
23.09.2022 de convocare a ~edintei ordinare . 

1) Primul punct de pe ordinea de zi : Aprobarea procesului-verbal al ~edintei extraordinare a 
Consiliului Local Rebri~oara din data de 11.08.2022. 

Nefiind a obiectii pe marginea procesului -verbal al ~edintei extraordinare a Consiliului Local 
Rebri~oara din data de 11.08.2022, se supune plenului Consiliului Local votarea, acesta fiind aprobat cu 
13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta. 

2 ) Al doilea punct de pe ordinea de zi : Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a 
Consiliului Local Rebri~oara din data de 31.08.2022. 

Nefiind a obiectii pe marginea procesului -verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local 
Rebri~oara din data de 31.08.2022, se supune plenului Consiliului Local votarea, acesta fiind aprobat cu 
13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta. 

3 ) Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare pentru modificarea 
Hotararii Consiliului Local al comunei Rebri~oara nr. 49 din 29.07.2022 privind aprobarea obiectivului 
de investitii " Evacuarea apelor pluviale din zona caii ferate in localitatea Rebri~oara, 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 necesitatea, 
oportunitatea ~i 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 ( deviz general ). Primarul i~i motiveazierea proiectului pe urmatorul considerent 
: prin Hotararea Consiliului Local Rebrisoara nr.49/29.07.2022 s-a aprobat obiectivul de investitii 
"Evacuarea apelor pluviale din zona caii ferate in localitatea Rebri~oara, comuna Rebri~oara, judetul 
Bistrita-Nasaud" . 

S -a constatat ulterior ca exista lucrari care din eroare nu au fost cuprinse in Devizul -anexa la 
Hotararea Consiliului Consiliului Local nr.49/29.072022, in urma discutiilor purtate cu potentiali 
executanti ai lucrarii mentionate, astfel ca se impune modificarea devizului general aprobat. 

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 9 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta .Voteaza cu abtinere 
domnii consilieri: Badita Ionel, Bodiu Marius, Burdet Dorin ~i Circu Oni~or. 

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 in necesitatea virarii de credite 
bugetare de la un capitol bugetar la altul in cadrul bugetului local, dupa cum urmeaza : 

La venituri se vireaza 
Subcapitolul 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor municipiilor, 
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sectoarelor si Municipiului Bucuresti din trim IV in trim III suma de 70 mii lei. 
La cheltuieli se vireaza:. 

Subcapitolul 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de boli si invalidiate Titlul 10 Cheltuieli de 
personal din trim IV in trim III suma de 10 mii lei si la Titlul 57 .Asistenta sociala din trim.IV in trim. 
III suma de 60 mii lei. 

. ~~ ~emn~a. prin;8ota~are~ Guvernului nr.1156/21.09.2022 privind repartizarea pe unitati 
/su~~1v1zmm admm1strat1v-tentonale a sumelor defalcate din tax.a pe valoare adaugata pentru 
ech1hbrarea bugetelor locale, prevazute la art.29 alin.(5) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.19/2022 
unitatii noastre administrativ- teritoriale i-a fost repartizata suma de 41 mii lei, pentru plata recenzorilo; 
pentru autorecenzarea asistata, recenzorilor, recenzorilor-~efi ~i coordonatorilor la nivel de comuna 
astfel ca rectificarea va fi dupa cum urmeaza: ' 

La venituri se suplimenteaza: 
Subcapitolul 11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea 

bugetelor locale cu suma de 41 mii lei. 
La cheltuieli se suplimenteaza: 
Subcapitolul 51.02.01.03 Autoritati executive si legislative Titlul 20 Bunuri si serv1cu ,art 

20.30.030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 41 mii lei pt plata sume recensamant. 
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 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta . 

Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata, sustinuta ~i aprobata de catre consilieri. 
5 ) Punctul cinci de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind privind aprobarea 

obiectivului de investitii " Extindere retea publica de apa In comuna Rebri~oara-strada Gruiului, judeµil 
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 
initierea acestui proiect astfel : Un factor principal in realizarea acestei investitii ii constituie programul 
de asfaltare al strazilor secundare din localitate, program aflat in faza de finalizare.Termenul de 
garantie a lucrarilor de asfaltare a acestor strazi este de 15 ani de la data finalizarii lucrarilor, iar daca 
nu se finalizeaza lucrarile de introducere a apei si colectorului de canalizare , acestea nu vor mai putea 
fi realizate pe o perioada de minim 15 ani. Prin implementarea acestui proiect se va spori gradul de 
confort si igiena a populatiei, iar aceste zone In care se va face extinderea retelei de apa si de 
canalizare, vor cunoaste o dezvoltare social-economice. 

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 9 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta . Voteaza cu abtinere 
domnii consilieri: Badita lonel, Bodiu Marius, Burdet Dorin ~i Circu Oni~or. 

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 hotarare privind aprobarea proiectului 

"Reabilitare si modernizare ~coala generala din sat Gersa I, comuna Rebri~oara, judeµil Bistrita
Nasaud" in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta 2021-2026 ~i a cheltuielilor aferente 
proiectului . 

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 

3 



detaliu proiectul propriu-zis . Necesitatea reabilitarii ~colii din sat Gersa I, comuna Rebri~oara, se 
impune deoarece este o ~coala veche, in urma utilizarii acesteia, de-a lungul timpului s-au produs O serie 
de degradari ale finisajelor interioare si exterioare. A vand in vedere faptul ca asupra imobilului nu s-au 
realiz.at in ultimul timp lucrari de moderniz.are, reabilitare sau renovare, acest imobil nu se ridica la 
nivelul standardelor de siguranta ~i confort actuate aferente unei ~coli . 

Se constata ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau forma de asemenea secretarul . ' 
cornune1 aduce la cuno~tinta ca nici comisiile de specialitate nominalizate pentru intocrnirea avizului 
consultativ nu au depus amendamente . 

. Nefiind obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local votarea, proiectul 
fond aprobat cu 9 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinla. Voteaza cu abtinere 
domnii consilieri: Badita Ione!, Bodiu Marius, Burdet Dorin ~i Circu Oni~or. 

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

7) Se trece la punctul ~apte de pe ordinea de zi : Probleme diverse. 
-Domnul consilier Toderic Dan-Silviu solicita clarificari primarului privind autorizatia ISU la 

~coala clasele I-IV. Primarul comunei le comunica consilierilor ca suntem intr-o faza de proiectare a 
modificarilor necesare acestui imobil. 

-De asemenea dornnul consilier Toderic Dan-Silviu solicita rezolvarea problemei spatiului de 
desfa~urare a Po~tei, fiindca intelege ca este problema postei de ~i cauta un spatiu dar cetatenii 
comunei au de suferit fiindca nu toata lumea are posibilitatea de a merge la Nasaud pentru pachete, 
scrisori.- Domnul primar le -a comunicat consilierilor ca nu are unde sa puna la dispozitie un spatiu din 
domeniul comunei pentru inchiriere, dar pasta avea posibilitati de a inchiria spatiu de la persoane fizice 
dar ei nu s-au implicat deloc pentru rezolvarea problemei. 

-Domnul consilier Burduhos Nicolae aduce la cuno~tinta primarului si consilierilor faptul ca in 
urma ploilor abundente din ultimul timp drumul comunal din Gersa este foarte deteriorat si oamenii din 
satele Gersa I si Gersa II sunt foarte nemultumiti. 
-Domnul consilier Mure~an Vasile solieita clarificru-i primarului cu privire la nemultumirea oamenilor 
privind modul de gestionare a lemnelor de foe. Primarul eomunei prezinta situatia lemnelor de foe 
precum si faptul ca tabelele cu lemnele de foe se afla la padurari. Domnul consilier Mure~an Vasile ia 
cuvantul si solicit! primarului si consilierilor sa aibe 'in vedere deschiderea unui depozit de lemne pe 
raza comunei, poate ase rezolva toate nemultumirile legate de lemnele de foe. 

Secretarul comunei ia cuvantul si considera ca tnainte de a pune in diseutie deschiderea 
depozitl,llui, trebuie sa aibe in vedere aeoperirea cheltuielor cu achizitia utilajelor , acoperirea salariilor 
la personal sau existenta uneifirme prestatoare de servicii, modul de valorificare a lemnelor ... etc. 

-Dupa toate aceste clarificari i se da cuvantul d-lui Ciuta Ghita -inspector asistent 'in cadrul 
compartimentului de urbanism, cadastru, fond funeiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
care prezinta situatia privind unele suprapuneri de teren identificate in urma proeedurii de cadastrare a 
localitatii precum si unele nemultumiri ale cetatenilor 

Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edinta, respectiv domnul consilier 
Eremei Oni~or-Domide declara inehise lucrarile ~edintei ordinare din data de 30.09.2022 . 

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 legate in vigoare . 

U.A.T. 
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