
ROMANIA! 
JUDETUL~ ISTRITA-NASAUD ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILI LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR. 630 /31.01.2022 

Loe ~e desf~surare : sediul primariei comuuei Rebrisoara 
Presedinte de sedinta : SCURTU ANTON 
Participanti : 13 consilieri din totalul de 13 consilieri ce formeaza C.L.Rebrisoara 

MINUTA ~EDINTEI ORDINARE a 

1 

Consiliului Local Rebrisoara , convocata prin Dispozitia nr.4 /21.01.2022 de catre 
Primarul Comunei Rebrisoara pentru data de 

31 IANUARIE 2022 orele 16°0 

Avan in vedere situatia existenta prin instituirea starii de alerta, ~edinta 
ordinara s-, desfa~urat in sala de ~edinta a Consiliului Local Rebri~oara, 
respectand rasurile de protectie sociala respectiv toti participantii au purtat 
masca de protectie si au respectat distanta sociala de 2 m. 

La ap~lul nominal efectuat in cauza se constata ca la lucrarile ~edintei s-au 
prezentat 12 consilieri ce formeaza consiliul local ~i doamna Pop Raveca -Maria 
convocata pJntru depunerea juramantului in urma incheierii civile Nr.26S9 din 
23.12.2021 a\Judeciitoriei Nasaud. Cvorumul a fost intrunit legal. 

Convocarea consilierilor s-a efectuat tn 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 Invitatiilor privind ~edinta 

I 

din 31.01.202!2 
La lucr!1rlle sedintei mai participa primarul comunei ~i d-na Scurtu Otilia -

secretar general al Comunei Rebrisoara ; 
Prezent~rea ordinei de zi a lucrarilor sedintei ordinare este facuta de catre 

pre~edintele de ~edinta -in persoana Domnului consilier Scurtu Anton, prezentand 
urmatoarea 

ORDINEDEZI 
1.Depunerea j amantului de catre doamna Pop Raveca -Maria, in urma validarii in 
calitate de conf ilier local de catre Judecatoria Nasaud; 
2- Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din 
data de 27.12.4021; 
3-Proiect de hbtarare privind actualizarea componentei Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Lo ! al al comunei Rebri~oara-initiator primar; 



4- Proiect hotarare privind alegerea de catre Consiliul Local al comunei Rebri~oara a 
pre~edintelJi de ~edinta, pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna februarie 2022-
initiator pre~edinte de ~edinta Yn exercitiu; 
5-Pro~ect hptarare privind aprobarea Retelei $colare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebri~oara, pentru anul 2022-2023-initiator 

p6rPim~ ; t h \t_ - · · d b Pl 1 · d · · · 1 - · d · 1 1 - r01ec o arare pnvm apro area anu UI e act1un1 s1 ucran e mteres oca pentru 
anul 2022, pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat -
Legea nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator primar; 
7-Proiect h6tarare privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebri~oara sa 
aprobe in A~unarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii 
de Alimentare cu Apa ~i de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, Planul anual de 
evolutie al farifelor la apa ~i canalizare in perioada 2018-2025 precum ~i modificarea 
prin Act aditional a Contractului de ·delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apa ~i ca.n.alizare injudetul Bistrita-Nasaud nr. 3 din 17.09.2008-initiator primar; 
8-Proiect h9tarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garatie bancara 
nr.IGl 73300247 din 20.06.2017 in valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a 
Creditului l}ural-IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin 
FEADR masura 7 .2. -initiator primar; 
9. Proiect df hotarare privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare in 
comuna Rebri~oara pentru anul 2022-initiator primar; 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Rebri~oara-P,entru anul 2022-initiator primar; 
11.Prezentarf a Situatiei veniturilor si a cheltuielilor intocmita de catre Ocolul Silvie " 
Some~ Tible~ "-Nasaud pentru comuna Rebrisoara, aferente anului 2021. 
12. Pi'oblemI diverse. · 

Nefiind obiectii pe marginea ordinei de zi, aceasta este supusa aprobarii 
Consiliului :Local iar in urma exprimarii votului se constata ca toti cei 12 consilieri 
prezenti au J otat ''pentru", fara voturi impotriva sau de abtineri . 

Secre~l comunei aduce la cuno§tinta consilierilor locali ca sunt indeplinite 
cerintele alin.(8) din art.136 al Codului administrativ, respectiv cele opt proiecte de 
hotarari insciise pe ordinea de zi a §edintei consiliului local sunt insotite de referatele 
de aprobare \ a primarului, rapoartele compartimentimentelor de resort §i avizele cu 
caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local, nominalizate de 
primar §i dd secretar prin Dispozitia Nr. 4 din 21.01.2022 de convocare a §edintei 
ordinare . 

. _ 1).Se_ jtrece ~a primul punct de pe ordinea ~e z~ a ~edintei ,_r:,s~.e~tiv depunerea 
Juramantului l. de catre doamna Pop Raveca-Mana -m urma vahdan1 m cahtate de 
consilier local de catre Judecatoria Nasaud. 

Secrecl.rul comunei cite~te Incheierea civila Nr.2659 din 23.12.2021 a Judcatoriei 
Nasaud privihd validarea mandatului de consilier local al d-nei Pop, dupa care o invita 
pe aceasta s~-depuna juramantul.Dupa semnarea in doua exemplare a juramantului de 
catre doamn Pop Raveca-Maria, un exemplar al juramantului imprimat pe un formular 
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special se iastreaza de ciitre secretarul comunei la dosarul de constituire a a consiliului 
local iar un exemplar i-a fost inmanat consilierului local validat. 

2)Se tree~ [la punctul doi de pe ordinea de zi : Aprobarea procesului-verbal al ~edintei 
ordinare a ~onsiliul~ Lo_e;aI Rebri~o~ din data de 2? .12.2021. 

Nefi1! d a ob1ectu pe margmea procesulm -verbal al ~edintei ordinare a 
Consiliului !Local Rebri~oara· din data de 27.12.2021, se supune plenului Consiliului 
Local votarfa, acesta fiind aprobat cu 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri 
prezenti la sr inta. 

3 )Se trj ce la punctul trei de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
privi~d acr alizarea componentei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Rebri~oara . 

Aces;r este prezentat si sustinut de catre primarul comunei in calitate de initiator 
al proiectuli de hotarare. Primarul comunei isi motiveaza necesitatea ~i oportunitatea 
initierii proifctului, prezintii Referatul de aprobare al acestuia prezentand ~i motivand 
initierea ace

1

stui proiect, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis . Prirnarul 
propune in f roiectul de hotarare urmatoarele : consilierii stabiliti prin HCL nr.59 din 
06.11.2020 aflati in continuare in functie sa-si pastreze locul si functia avuta iar cei doi 
consilieri vJlidati in luna decembrie 2021 sa - ~i preia locul si functia consilierilor 
demisionati be care ii inlocuiesc. Astfel domnul consilier Eremei Oni~or-membru PNL, 
in locul domnului Ilovan Leon - fost consilier USR ( demisionat ), iar d-na Pop Raveca
Maria-consilier din partea PNL sa preia functia de secretar in Comisia nr.lI-de 
invatamant in locul d-lui Varvari Radu -Nicolae-fost consilier PNL ( demisionat.). 
Primarul corpunei mai propune o schimbare ca d-na Pop sa faca parte doar din Comisia 
nr.II, iar avand in vedere ca domnul Varvari (demisinat) avea calitatea ~i de membru in 
Comisia nr.I\, sa nu fie inlocuit pe acela~i principiu enuntat mai sus de catre d-na Pop ~i 
propune ca domnul Consilier Scurtu Anton sa preia ~i functia de membru in Comisia 
nr.I-buget * locul domnul Varvari Radu-Nicolae ( demisionat ). 

Domnul consilier Bodiu Marius preia cuvantul si sustine ca nu are nimic de 
obiectat iar inodificarea in Comisia nr.I cu domnul consilier Scurtu Anton -membru 
PNL, este o problema intema a Partidului National Liberal. 

D-na secretar aminte~te consilierilor prevederile art.139 alin.(6) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, conform carora, hotararile cu caracter 
individual ch privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret ( inclusiv 
consituirea Jnor comisii ), cu anumite exceptii prevazute de lege . Secretarul comunei 
prezinta foniatul buletinului de vot, este explicata modalitatea de votare, dupa care se 
execita votul\ secret. Dupa numararea voturilor din uma se constata ca toti consilierii au 
fost de accortl cu forma propusa in proiectul de hotarare , fiind 13 voturi cu mentiunea 

"DA 
1

". 

Se codstata ca nu sunt fmmulate obiectii, amendamente de fond sau forma, de 
asemenea sdcretarul comunei aduce la cuno~tinta ca nici comisia de specialitate 
nominalizata pentru intocmirea avizului consultativ nu a depus amendamente. 
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Nefii d obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea, proJiectul fiind aprobat cu 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedin1a . 

Se v redacta hotarare in acest sens in forma prezentata, sustinuta si aprobata de 
catre consiheri. 

4 )S~ trece la punctul patru de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotani.re 
privind alegerea de catre Consiliul Local al comunei Rebri~oara a pre~edintelui de 
~edinta, pe J perioada de 3 luni, i:ncepand cu luna februarie 2022. · 

. Aces~a este prezentat si sustinut de catre presedintele de ~edinta in exercitiu, in 
calitate de initiator al proiectului de hotarare . Necesitatea alegerii unui pre~edinte de 
~edinta care\ sa conduca ~edintele Consiliului local pe o perioada de 3 luni, incepand cu 
luna februarie 2022, este datorata faptului ca mandatul pre~edintelui de ~edinta, domnul 
consilier Schrtu Anton ales prin Hotararea Consiliului Local al comunei Rebrisoara Nr. 
Nr. 70 /24.1 i .2021 inceteaza la data de 1 februarie 2022; 

__ Acestr i~i motiveaza necesitatea ~i oportunit,atea initierii proiectului, prezinta in 
detaliu proi~ctul propriu-zis . 

Se constata ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau forma, de 
asemenea s1ecretarul comunei aduce la cuno~tinta ca nici comisia de specialitate 
nominalizata pentru intocmirea avizului consultativ nu a depus amendamente . 

· Nefiii d 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 . f oteaza cu abtinere domnul consilier Burdet Dorin . 

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

5) in continuare se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi referitor la: 
Proiect hotarare privind aprobarea Retelei ~colare a unitatilor de invatamant 
preuniversitk de stat de pe raza comunei Rebri~oara, pentru anul 2022-2023 . 

Acest1 este prezentat si sustinut de catre primarul comunei in calitate de initiator 
al proiectulhi de hotarare. Primarul comunei isi motiveaza necesitatea ~i 
oportunitater, initierii proiectului, prezinta Referatul de aprobare al acestuia prezentand 
~i motivand r,itierea acestui proiect, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis, 
prezentand fdresa ~colii gimnaziale din Rebri~oara ~i Avizul conform nr.10.541 din 
17.12.2021 al Inspectoratului $colar Juderita-Nasaud. 

Se cof stata ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau forma, de 
asemenea sjcretarul comunei aduce la cuno~tinta ca nici comisia de specialitate 
nominalizat~ pentru intocmirea avizului consultativ nu a depus amendamente . 

Nefii~d alte 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 edacta hotarare in acest sens in forma prezentata, sustinuta si aprobata de 
catre consili ! ri 
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6) In continuare se trece la punctul ~ase de pe ordinea de zi referitor la : Proiect 
hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 
2022, pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat -Legea 
nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Acesta este prezentat ~i 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.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 alte obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea , proiectul fiind aprobat cu 13 voturi "pentru " din 13 consilieri prezenti la 
sedinta . 

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

7) in pontinuare se trece la punctul ~apte de pe ordinea de zi referitor la : Proiect 
hotarare privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebri~oara sa aprobe 
/respinga in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
Servicii de Alimentare cu Apa ~i de Canalizare in judep.d Bistrita-Nasaud, Planul anual 
de evolutie al tarifelor la apa ~i canalizare in perioada 2018-2025 precum ~i modificarea 
prin Act aditional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apa ~i canalizare injudeµd Bistrita-Nasaud nr. 3 din 17.09.2008. 

Acesta este prezentat ~i 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 . Primarul 
comunica consilierilor faptul ca Planul anual de evolutie al tarifelor la apa ~i canalizare 
in perioada 2018-2025 aflat in vigoare ca parte a Strategiei terifare, a fost aprobat in 
luna februarie 2020 prin hotarari ale unitatilor administrativ teritoriale membre ADI 
Apa-Canalizare Bistrita-Nasaud ~i prin Hotararea AGA A.D.I. nr.2 /05.02.2020. 

De asemenea prezinta adresa nr. 59 /18.01.2022 a ADI Apa si de canalizare Bistrita
Nasaud privind tarifele propuse. 

Domnii consilieri Bodiu Marius, Mure~an Vasile si altii iau cuvantul si sustin ca 
mandateaza pe domnul primar sa- i reprezinte in Adunarea generala, dar sa voteze 
RESPINGEREA Planului anual de evolutie al tarifelor la apa ~i canalizare in perioada 
2018-2025 precum ~i modificarea prin Act aditional a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa ~i canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 
nr. 3 din 17.09.2008. 

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 au depus amendamente . 
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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 abtinere domnul consilier Toderic Dan-Silviu. 

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

8) in continuare se trece la punctul opt de pe ordinea de zi referitor la : Proiect 
hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garatie bancara 
nr.IGl 73300247 din 20.06.2017 in valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a 
Creditului Rural-IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin 
FEADRmasura 7.2; 
Acesta este prezentat ~i 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.Primarul 
motiveaza necesitatea prelungirii scrisorii de garantie bancara nr. IG 17330024 7 din 
20.06.2017 in valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural -
IFN S.A. deoarece proiectul "Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna 
Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud", nu este finalizat. 

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 alte obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea , proiectul fiind aprobat cu 12 voturi "pentru " din 13 consilieri prezenti la 
sedinta . Voteaza cu abtinere domnul consilier Toderic Dan-Silviu. 

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

9) in continuare se trece la punctul noua de pe ordinea de zi referitor la : Proiect 
hotarare privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare in comuna 
Rebri~oara pentru anul 2022 . 

Acesta este prezentat ~i 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 . 

Primarul propune mentinerea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru 
anul 2022, pentru fiecare categorie distincta de utilizatori la nivelul anului 2020 si 
anului 2021, dupa cum urmeaza: 

-Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 6,5 lei/pers/luna 
-Taxa utilizatori non-casnici: conform art. 26 din Anexa 9 la Regulamentul de 

instituire $i administare a taxei speciale de salubrizare. 
De asemenea primarul prezinta consilierilor situatia pHitilor astfel : 

-Pentru anul 2021 s-a incasat de la utilizatorii casnici ~i a utilizatorii non-casnici suma 
de 187.377 lei, trebuind sa se mai incaseze pentru anul 2021 de la populatie suma de 
25.464 lei. 
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Suma totala achitata in anul 2021 catre S.C. SUPERCOM S.A a fost de 
301.805,21 lei.Diferenta dintre suma totala achitata de catre Comuna Rebri~oara firmei 
sus mentionate ~i suma incasata plus suma de incasat pentru cele doua categorii de 
utilizatori este de 88.964,21 lei. 

Pentru a atenua efectele negative ale pandemiei asupra nivelului de trai al 
locuitorilor comunei Rebri~oara, propune ca aceasta suma sa fie subventionata in 
continuare din bugetul local. 

De asemenea mai propune ca in anul 2022 sumele care nu vor fi acoperite din 
colectarea taxei speciale de salubrizare sa fie subventionate tot din bugetul local. 

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 alte obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea , proiectul fiind aprobat cu 12 voturi "pentru " din 13 consilieri prezenti la 
sedinta . Voteaza cu abtinere domnul consilier Toderic Dan-Silviu. 

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

10) In continuare se trece la punctul zece de pe ordinea de zi referitor la : 
Proiect hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Rebri~oara-pentru anul 2022. 

Acesta este prezentat ~i 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. 

Domnul consilier Bodiu Marius ia cuvantul si sustine ca in urma discutiilor cu 
directoarea ~colii din Rebri~oara, ar trebui o investitie noua la ~coala prin realizarea unui 
laborator de informatica, iar daca nu se poate prinde acum la buget sa avem in vedere in 
viitor la rectificarile bugetare. 

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 alte obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea , proiectul fiind aprobat cu 12 voturi "pentru " din 13 consilieri prezenti la 
sedinta . Voteaza cu abtinere domnul consilier Toderic Dan-Silviu. 

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

11). In continuare se trece la punctul unsprezece de pe ordinea de zi referitor la 
Prezentarea Situatiei veniturilor si a cheltuielilor intocmita de catre Ocolul Silvie " 
Some~ Tible~ "-Nasaud pentru comuna Rebrisoara, aferente anului 2021. 

Primarul comunei prezinta situatia care a fost comunicata consilierilor in mapa de 
~edinta. 
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Mai multi consilieri nu inteleg din situatia prezentata ce se intelege prin Cotizatia 
asociatia si ce reprezinta aceste cheltuieli.Primarul comunei le comunica consilierilor ca 
va intreba ~eful de ocol care ne administreaza fondul forestier si va reveni cu informatia 
la ~edinta urmatoare. 

12) Probleme diverse. 
-Secretarul comunei Rebri~oara prezinta consilierilor cererea d-lui Scurtu ~tefan Viorel, 
inregistrata la Primaria comunei Rebri~oarasub nr.6021 din 20.12.2021 , prin care 
solicita scutirea la impozitul pe mijloacele de transport , pe motivul ca a participat la 
operatiuni militare, anexand cererii Legitimatia de veteran din teatrele de operapi. 
Domriul consilier Bodiu Marius solicita secretarului comunei clarificari daca solicitarea 
petentului este sau nu legala. 

Secretarul comunei le transmite consilierilor ca petentul are scutire la impozitul 
pe constructii conform art.456 lit. p ) si scutire pe teren conform art. 464 lit. u) din 
Codul fiscal, dar la art.469 -scutiri pe mijloace de transportdin Codul fiscal" persoanele 
prevazute la art. 2 lit. c) - f) ~i j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoa~terea meritelor 
personalului participant la actiuni militare, misiuni ~i operatii pe teritoriul sau in afara 
teritoriului statului roman ~i acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia ~i 
urm~ilor celui decedat ''; 

Iar la art.469 alin. (2) din Codul fiscal sunt prevazute doar doua cazuri prezentate 
mai jos cand "Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului 
pe mijloacele_ de transport pentru: 

a) mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol. in cazul 
scutirii sau reducerii impozitului pe mijloacele de transport acordate persoanelor 
juridice se vor avea in vedere prevederile legale in vigoare privind acordarea ajutorului 
de stat; 

b) mijloacele de transport aflate m proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) ~i art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport la alegerea 
contribuabilului.'' Se observa ca, Consiliul local nu poate acorda scutire la mijloacele 
de transport pentru situatia prezentata de solicitant. 

· Toti consilierii au fost de acord cu respingerea solicitarii formulate de catre 
petentul Scurtu $tefan Viorel. 

-Domnul consilier Bodiu Marius solicita din nou urgentarea lucrarilor la ~coala, 
deoarece este o situatie disperata atat pentru copii cat si pentru parinti si cadrele 
didactice. 

Primarul prezinta situatia la zi a problemelor identificate la ~coala : 
-trebuie platit coeficientul Inspectoratului de Stat in Constructii Bistrita-Na.saud, 

de asemenea trebuie solicitat la Inspectoratul de Stat in Constructii Bistrita-Nasaud 
numirea unui reprezentant in Comisia de receptie si la ISU Bistrita-Nasaud, dar exista o 
alta ptoblema: nu exista lemne suficiente pentru ~coala ~i trebuie gasita o solutie pentru 
a acoperi deficitul de lemne . 

Domnul consilier Rotar loan ia cuvantul si sustine ca este nemultumit de modul 
cum lucreaza firma contractanta pentru lucrarile de deszapezire. Domnul consilier 
Moldovan Nicolae sustine ca intradevar deszapezirea se face in bataie de joc, sunt strazi 
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care nu au fost curatate deloc, iar o parte doar pe poqiuni. Primarul a luat cuvantul si 
comunica consilierilor ca va solicita o intrevedere cu reprezentantii firmei pentru 
clarificarea situatiei. 

Domnul consilier Bodiu Marius transmite punctul de vedere a mai multor cetatani 
care solicit! o investitie pentru realizarea unui drum in ridul ,,Scrada ,, . Domnul 
primar le transmite ca intradevar exista mai multe solicitari a domnului Scurtu loan si 
alti cetateni ai comunei pentru realizarea unui drum in latime de 6 m si pana in varful 
dealului . A~a ceva nu se poate realiza in primul rand ca proprietarii terenurilor 
invecinate nu cedeaza teren pentru a obtine ~i o latime de aproximativ 4 m. De 
asemenea in momentul actual nu avem fonduri ~i trebuie finalizate lucrarile care sunt in 
derulare. Domnul Consilier Bodiu considera ca trebuie sa ne mobiliz.am si in fiecare an 
sa reu~im eel putin un drum in Gersa sa -1 realizam, fiindca oamenilor din zona le este 
foarte greu sa circule in conditii nonnale side siguranta. 

Domnul consilier Rotar loan solicita clarificari daca avem probleme cu iluminatul 
public. Primarul ii transmite ca nu sunt probleme cu plata facturilor dar sunt cateva 
probleme tehnice din cauza ~pezii. 

Domnul consilier S1rbu $tefan ia cuvantul si solicita un sprijin de la bugetul local 
pentru Biserica penticostala deoarece sunt nevoiti sa tnchida biserica fiindca nu au 
fonduri suficiente pentru lucra.rile de mare amploare pentru obtinerea autorizatiei ISU ~i 
au un termen de 3 luni pentru finalizarea lucrarilor . Suma necesara e foarte mare , 
aproximativ de 2.000.000 lei ~i se afla tn imposibilitatea de a obtine aceasta suma de la 
enoria~i. 

Primarul ia cuvantul si le aminteste consilierilor ca in bugetul anului 2022 este 
prevazuta suma de 40.000 pentru toate cele 4 biserici ( una penticostala si 3 ortodoxe ) 
~i fiecare biserica se confrunta cu probleme financiare , normal ar trebui o egalitate 
pentru toate bisericile pentru a nu crea probleme ~i devergente . In functie de banii 
prevazuti pentru cumpararea terenurilor implicate in construirea podului peste Some~ in 
functie de negocierile purtate , daci vor exista rezerve financiare se va avea in vedere 
sprijinirea Bisericii penticolstale cu o suma mai mare. 

Consilierii propun d-lui Sirbu ~tefan sa apeleze ~i la firmele din zona, dar acesta 
le comunica ca au apelat ~i au adunat o suma de bani , dar mai trebuie foarte mult sa se 
apropie de swna necesar~ pentru lucrare. 

Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edinta, respectiv 
domnul consilier Scurtu Anton declara inchise lucrarile ~edintei ordinare din data de 
31.01.2022. 

Fapt pentru care s-a incheiat Minuta ~edintei ordinare a Consiliului Local 
Rebrisoara, in trei exemplare din care un exemplar se va afi~ la sediul unitatii 
conform prevederilor legale in vigoare . 

Rebrisoara la 31.01.2022. 
/.,. 
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