
·.___,, 

ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR. 5878 /19.10. 2022 

Loe de desfasurare : sediul primariei comunei Rebrisoara 
Presedinte de sedinta : EREMEI ONI~OR -DOMIDE 
Participanti : 10 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 nr.119 /18.10.2022 de catre Primarul 
Comunei Rebrisoara pentru data de 

19 OCTOMBRIE 2022 orele 18°0 

La apelul nominal efectuat in cauza se constata ca la lucrarile ~edintei s-au 
prezentat 10 consilieri ce formeaza consiliul local. Au absentat motivat domnii 
consilieri Burdet Dorin, Burduhos Nicolae si Mure~an Vasile, fiind plecati din 
localitate ~i aflandu-se in imposibilitate de a reu~i sa se prezinte la ~edinta. 

Convocarea consilierilor s-a ef ectuat telefonic avand in vedere urgenta 
proiectului de hotarari supus spre aprobare Consiliului local. 

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

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

ORDINEDEZI 

l.Proiect de hotarare Nr.70 din 18.10.2022 privind aprobarea Devizului general 
actualizat aferent proiectului de investitii " LUCRARI DE REPARATII LA 
MINITERENUL DE SPORT DIN 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 10 consilieri 
prezenti 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 proiectul de hotarare 
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inscris pe ordinea de zi a ~edintei consiliului local este inso1it de referatul de aprobare al 
primarului, raportul compartimentimentului de resort ~i avizul cu caracter consultativ al 
comisiei de specialitate a Consiliului local, nominalizata de primar ~i de secretar prin 
Dispozitia Nr. 119 din 18.10.2022 de convocare a ~edintei extraordinare . 

1 )Se trece la singurul punct de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
privind aprobarea Devizului general actualizat aferent proiectului de investitii "Lucrari 
de reparatii la miniterenul de sport din 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 Dispozitia de ~antier nr.1 din 30.09.2022 si pe Devizul general 
actualizat. Primarul i~i motiveaza proiectul de hotarare pe urmatoarele considerente : 
-urgenta finalizarii obiectivului de investitii" Lucrari de reparatii la miniterelul de sport 
din comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud", dat fiind de faptul ca s-a constatat 
necesitatea unor modificari a unor lucrari ~i faptul ca elevii nu au unde sa-~i desfa~oare 
orele de sport ; 
- prin Dispozitia de ~antier Nr.1/30.09.2022, tnregistrata la unitatea noastra cu 
Nr.5840/17.10.2022 pentru lucrarile aferente comunei Rebri~oara privind obiectivul" 
Lucrari de reparatii la miniterenul de sport din comuna Rebri~oara, judetul Bistrita
Nasaud ", s-a constatat pe parcursul demararii lucrarilor de executie, necesitatea 
efectuarii urmatoarelor lucrari: 

-necesitatea repozitionarii rigidizarilor transversale la fata interioara a stalpilor 
principali, fu vederea asigurarii sigurantei in faza de exploatare a terenului de sport; 

-schimbarea solutiei de tmprejmuire din plasa impletita de sarma plastifiata in 
plasa de sarma zincata, pentru o mai buna flexibilitatea acesteia la actiuni mecanice; 

::-modificarea tipului de gazon sitetic, respectiv implementarea unei solutii care sa 
poata gazdui toate tipurile de sport practicabile, inclusiv dotarile aferente. 

Se constata ca nu mai sunt formulate alte obiectii, amendamente de fond sau 
forma, de asemenea secretarul comunei aduce la cuno~tin1a 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 10 voturi "pentru "din totalul de 10 consilieri prezenti 
la ~edin1a . 

Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata, sus1inuta si aprobata de 
catre consilieri. 

Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edin1a, respectiv 
domnul consilier Eremei Oni~or-Domide declara inchise lucrarile ~edintei extraordinare 
convocata de indata din data de 19.10.2022. 
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Fapt pentru care s-a mcheiat Minuta al ~edintei extraordinare a Consiliului Local 
Rebrisoara, m trei exemplare din care un exemplar se va afi~a la sediul unitatii conform 
prevederilor legale in vigoare . 

Rebrisoara la 19.10.2022. 

PRESEDINTE DE ~EDINTA 
EREMEI ONI~OR-DOMIDE 

SECRETAR GENERAL U.A.T. 
SCUR,U OTILIA 
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