
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR. 6112/31.10.2022 . 

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. 121/ 25.10.2022 de 

catre Primarul Comunei Rebrisoara pentru data de 
31 OCTOMBRIE 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 
ordinarii din 31.10.2022 

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

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 08.09.2022; 
2-Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din 
data de 30.09.2022; 

1 



3. Aprobarea procesului-verbal al ~edintei extraordinare a Consiliului Local Rebrisoara 
din data de 19.10.2022; · 
4.Proiect de hotarare nr.71/25.10.2022 privind alegerea de catre Consiliul local al 
comunei Rebri~oara, a pre~edintelui de ~edinta, pe o perioada de 3 luni, 'incepand cu luna 
noiembrie 2022-initiator pre~edinte de ~edinta 'in exercitiu; 
5-Proiect de hotarare nr.72/25.10.2022 privind aprobarea Contului de Executie al 
Bugetului local, la 30.09.2022, atat la venituri cat ~i la cheltuieli pe sectiunile de 
functionare ~i de dezvoltare -initiator primar; 
6.-Proiect de hotarare nr.73/25.10.2022 privind aprobarea rectificarii Bugetului de 
venituri si cheltuielial Comunei Rebri~oara, pe anul 2022 -initiator primar ; 

. 7. Proiect de hotarare nr.74/25.10.2022 privind aprobarea numarului de burse ~i a 
cuantumului lunar al burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din 
comuna Rebri~oara 'in anul ~colar 2022-2023 -initiator primar; 
8.Proiect de hotarare nr. 75/25.10.2022 privind aprobarea obiectivului de investitii " 
Modemizarea infrastructurii rutiere locale In comuna Rebri~oara, judel Bistrita-Nasaud
lucrari suplimentare' '-initiator primar; 
9-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 5 (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. 121 din 25.10.2022 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 08.09.2022. 

Nefiind a obiectii pe marginea procesului -verbal al ~edintei extraordinare a 
Consiliului Local Rebri~oara din data de 08.09.2022, 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 30.09.2022. 

Nefiind a obiectii pe marginea procesului -verbal al ~edintei ordinare a Consiliului 
Local Rebri~oara din data de 30.09.2022, se supune plenului Consiliului Local votarea, 
acesta fiind aprobat cu 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta . . 

3 ) Al treilea punct de pe ordinea de zi : Aprobarea procesului-verbal al ~edintei 
extraordinare a Consiliului Local Rebri~oara din data de 19.10.2022. 

Nefiind a obiectii pe marginea procesului -verbal al ~edintei extraordinare ~ 
Consiliului Local Rebri~oara din data de 19.10.2022, se supune plenului Consiliului' . •. 
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Local votarea, acesta fiind aprobat cu 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri 
prezenti la sedinta. 

4) Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hota.rare 
privind alegerea de catre Consiliul local al comunei Rebri~oara, a pre~edintelui de 

~edinta, pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna noiembrie 2022 . 

• • 

Acesta este prezentat si sustinut de catre presedintele de ~edinta in exercitiu, in 
calitate de initiator al proiectului de hotarare, respectiv domnul consilier Eremei Oni~or
Domide. Necesitatea alegerii unui pre~edinte de ~edin1a care sa conduca ~edintele 
Consiliului local pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna noiembrie 2022, este datorata , 
faptului ca mandatul pre~edintelui de ~edinta- domnul consilier Eremei Oni~or-Domide ' 
ales prin Hota.rarea Consiliului Local al comunei Rebri~oara Nr. 45 /29.07.2022 
inceteaza la data de 31 octombrie 2022; 

Acesta i~i motiveaza necesitatea ~i oportunitatea initierii proiectului, prezinta in 
detaliu proiectul propriu-zis . 

Se constata ca nu sunt formulate obiec1ii, 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 12 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta . Voteaza cu ab1inere domnul consilier Burduhos Nicolae. ·. ..": 

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

5 ) Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
privind aprobarea Contului de Executie al Bugetului local, la 30.09.2022, atat la venituri 
cat ~i la cheltuieli pe sectiunile de functionare ~i de dezvoltare . 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 j' 

proiectului de hotarare . 
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 13 consilieri prezenti 
la sedinta . Voteaza cu abtinere domnii consilieri Circu Oni~or ~i Moldovan Nicolae. 

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

6) Punctul ~ase de pe ordinea de zi :Proiect de hotarare privind rectificarea .t 

Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rebri~oara. 
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Acesta este prezentat si sustinut de catre primarul comunei in calitate de initiator 
~l .~ro~~ctul~i de h?tarare: P~marul comunei isi motiveaza necesitatea ~i oportunitatea 
~n~t~eru pro1ec~lm, ~rezmta Referatul de aprobare al acestuia prezentand ~i motivand 
1mtierea acestu1 pr01ect, 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,pecum si in 
faptul ca am primit 200 mii lei care vor fi repartizati la capitolele uncle era nevoie de ei: · 

Primarul propune urmatoarele rectificari : 
La venituri se suplimenteaza: 
Subcapitolul 42.02.34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 

locuin~ei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi 
si/sau petrolieri cu suma de 40 mii lei. 

Subcapitolul 11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelo locale cu suma de 200 mii lei. 

La cheltuieli se majoreaza: 
Subcapitolul 68.02.15.01 Ajutor social Titlul 57.02 Ajutoare sociale cu suma 

de 40 mii lei.(ajutor incalzire) 
Subcapitolul 74.02.05.01 Salubritate Titlul 20. Bunuri si servicii art.20.01.30 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare cu suma de 40 mii lei( salubritate) 
Subcapitolul 84.02.03.03 Strazi Titlul 20 Bunuri si servicii art.20.01.30 Alte 

bunuri si servicii pentru intretinere si functionare cu suma de 60 mii lei 
( deszapezire,proiecte trotuare Gersa) 

Subcapitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa Titlul 71 Active fixe suma de 100 
mii lei (Alimentare cu apa strada Gruiului) 

Se vireaza de la: 
Subcapitolul 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invalididate Titlul 57 

Asistenta sociala art.57.02.01 la Titlul 10 Cheltuieli de personal art.10.01.01 Salarii de 
baza suma de 20 mii lei . . 

----- Subcapitolul 67.02.03.07 Carnine Culturale Titlul 58 Programe din Fondul 
Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)la Subcapitolul 84.02.03.03 Strazi Titlul 58-
Programe din Fondul Agricol de Dezvoltare Locala Titlul 58 suma de 500 mii lei. 

Subcapitolul 51.02.01.03 Autoritati executive Titlul 10 Cheltuieli de personal la 
subcapitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini publice,parcuri, zone verzi, baze sportive si 
de agrement Titlul 71 Active fixe suma de 25 mii lei 

Subcapitolul 84.02.03.03 Strazi Titlul 20 Bunuri si servicii art20.02 Reparatii 
curente la articolul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere ~i functionare suma 
de 50 mii lei (masuratori topo ). 

Se constata ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau fonna, 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 13 consilieri prezenti 
la sedipta . Voteaza cu abtinere domnii consilieri Circu Oni~or ~i Moldovan Nicolae. 
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_ Se ~~ r~dacta hotarare In acest sens In fonna prezentata, sustinuta ~i aprobata de 
catre cons1hen. 

. . 7 ) Punctul ~apte de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind 
pnvmd aprobarea numarului de burse ~i a cuantumului lunar al burselor pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat din comuna Rebri~oara in anul ~colar 2022-2023 . 

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 
initier~a acestui proiect, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis. Primarul 
ditire adresei ~colii gimnaziale " Jacob si Ioachim Mure~anu" din Rebri~oara privind 
numarul de burse care le vor acorda in anul ~colar 2022-2023. 

Se constata ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau fonna, 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 hotarare in acest sens in fonna prezentata, sustinuta ~i aprobata de 
catre consilieri. 

8) Punctul opt de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind aprobarea 
obiectivului de investitii " Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna , 

Rebri~oara-lucrari suplimentare' '. 
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 . Necesitatea 
acestui proiect consta in urmatoarele : 

-Avand in vedere ca proiectul tn curs de executie s-a intocmit in anul 2016, iar de 
la futocmirea acestuia pana tn prezent, s-au executat lucrari la retelele edilitare existente 
si s-au introdus altele noi.Astfel este necesara ridicarea caminelor de utilitati la cota 
drumului. 

-Drumul comunal DC2 reprezenta legatura directa intre localitatile Rebri~oara ~i 
Gersa I din comuna Rebri~oara. Aceasta incepe din drumul national DN 17 D din centrul 
localitatii Rebrisoara si urmeaza cursul raului Gersa, pe malul stang pana la ie~ire din 
localitatea Gers~ I. Acesta este in curs de modemizare, avand la baza un proiect tehnic d~ 
executie.Sunt necesare lucrari de amenajare a santurilor naturale dintre accese.Au fost 
amenajate accesele dar ~antul natural dintre ele, colmateaza rigole carosabile care 
deserves accesele, ducand la probleme de scurgere a apelor. _ 

-La km. 1 +552 pe partea tn partea dreapta se gaseste un izvor amenajat.In amonte 
de acest izvor este necesar realizarea unui zid de sprijin pentru protectia versantului.De 
asemenea este necesara proiectarea unor elemente descurgere a apelor cu sectiune 
protejata. 
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-De asemenea la capatul strazii Cimitirului se gaseste un drum lateral care necesita 
modemizare. ' 

Se constata ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau forma, de 
asemenea secretarul comunei aduce la cuno~tinta ca nici comisiile de specialitat~ 
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 13 consilieri prezenti 
la sedinta. V oteaza cu abtinere domnii consilieri: Circu Oni~or ~i Moldovan Nicolae. 

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

9) Se trece la punctul noua de pe ordinea de zi: Probleme diverse. 
- D-na secretar al comunei prezinta consilierilor adresa nr.574 din 12.10.2022 a 

fundatiei Bethesda & Floricica ( camin persoane varstnice )prin care In~tiinteaza primaria 
comunei Rebri~oara, marirea contributiei de la 3500 la 4000 lei pentru beneficiarul 
Turdean Ioni fucepand cu data de O 1.11.2022, fu urma cre~terilor preµ.irilor la utilitati, 
produse alimentare si nealimentare. D-na Scurtu le reaminte~te consilierilor ca primaria 
plate~te doar diferenta dintre drepturile beneficiarului(pensie invaliditate + indemnizatie 
de handicap) ~i contributia la caminul persoanelor varstnice. Consilierii sunt de acord fu 
totalitate ca primaria sa plateasca In continuare diferenta la contributia pentru beneficiar 
fiindca nu exista alte solutii pentru Ingrijirea acestei persoane i'ncadrate In grad de 
handicap. 

Primarul prezinta situatia de la camin, faptul ca trebuie constructorul sa emita o 
situatie de lucrari pentru luna mai, trebuie f:acut inventarul lucrarilor efectuate ~i a 
lucrarilor ce trebuie efectuate. 

Domnul consilier Bodiu Marius solicita primarului sa prezinte fu mare situatia 
proiectelor depuse prin programul '' Anghel Saligny ''. Primarul ia cuvantul ~i com uni ca 
consilierilor ca avem trei proiecte depuse pentru extindere apa si canalizare. Trebuie 
ref:acute proiectele, sa ne fucadram fu banii primiti. 

Domnul consilier Muresan Vasile readuce In discutie problema lemnelor de foe, 
rezolvarea acestei probleme p~ termen lung. Solicita primarului ca fu urmatoarea ~edirita 
de consiliu sa invite pe domnul Mure~an Mihai-~eful ocolului silvic "Some~ Tiblef' din 
Nasaud, care are IP. administrare fondul forestier al comunei Rebri~oara, pentru a 
prezenta solutii privind asigurarea lemnelor de foe cetatanilor comunei. 

Domnul consilier Bodiu Marius ia cuvantul si considera ca solutia este 'in crearea 
unui depozit. Chiar daca la 'inceput va fi mai greu, va fi o evidenta clara a modului de 
gestionare a lemnului de foe. 

Domnul consilier Burduhos Nicolae considera ca problema apare la exploatatie, ce 
firma accepta sa exploateze lemne din rarituri avand In vedere conditiile grele de 
exploatatie. 
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Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edinta, respectiv 
domnul consilier Eremei Oni~or-Domide declara mchise lucrarile ~edintei ordinare din 
data de 31.10.2022 . 

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 legale in vigoare . 

PRE~EDINTE DE ~ED INT A , 
EREMEl,eNISOR-DOMIDE 

' I l.. -

SECRETAR GEM('RAL U.A.T. 
SCUR111.£5TILIA 
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