
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR. 6504 /29.11.2022 

Loe de desfasurare: sediul primariei comunei Rebrisoara 
Presedinte de sedinta : BURDUHOS NICOLAE 
Participanti : 11 consilieri din totalul de 13 consilieri ce formeaza C.L.Rebrisoara 

MINUTA ~EDINTEI ORDINARE a 
Consiliului Local Rebrisoara, convocata prin Dispozitia nr.128 /22.11.2022 de 

catre Primarul Comunei Rebrisoara pentru data de 
29 noiembrie 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 invitafiilor privind ~edinta 
din 29.11.2022 

La lucrarile sedintei 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 domnului consilier Burduhos Nicolae, prezentand 
urmatoarea 

ORDINE DE ZI -propusa 
1-Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din 
data de 31.10.2022; 
2.Proiect de hotarare nr. 69/17. I 0.2022 privind aprobarea Regulamentului sistemului de 
supraveghere video stradal al comunei Rebri~ora, judetul Bistrita-Nasaud-initiator 
pnmar; 
3-Probleme diverse. 

Primarul comunei Rebri~oara ia cuvantul si supune spre aprobare Consiliului local 
suplimentarea ordinii de zi a ~edintei, conform art.135 alin. (8) din Codul 
administrativ prin adaugarea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare, care 
este foarte urgent, important si nu sufera amanare pentru interesul cetatenilor comunei: 
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-Proiect hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Rebri~oara, pe anul 2022. 

~e s~pune la ~?t ~uplime~tarea o:dinii de zi cu proiectul de hotarare mentionat mai 
sus, tot1 ce1 13 cons1hen prezent1 la ~edmta fiind de acord cu suplimentarea ordinii de zi. 

In unna exprimarii votului privind suplimentarea ordinii de zi, aceasta se modifica 
astfel : 

ORDINE DE ZI -initiala 

1-Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara d~ 
data de 31.10.2022; 
2.Proiect de hotarare nr. 69/17.10.2022 privind aprobarea Regulamentului sistemului de 
supraveghere video stradal al comunei Rebri~ora, judeµil Bistrita-Nasaud-initiator 
prunar; 
3-Proiect hotarare nr.78/29.11.2022 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri 
si cheltuieli al comunei Rebri~oara, pe anul 2022-initiator primar; 
4-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 
ceriritele alin.(8) din art.136 al Codului administrativ, respectiv cele 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 1'Tr. 128 din 29.11.2022 de convocare a 
~edintei ordinare . 

l)Se trece la primul punct de pe ordinea de zi : Aprobarea procesului-verbal al 
~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din data de 31.10.2022 '. 

Nefiind a obiectii pe marginea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului 
Local Rebri~oara din data de 31.10.2022, se supune plenului Consiliului Local votarea, 
acesta fiind aprobat cu 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta. 

. 2 )Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare nr. 
69/17.10.2022 privind aprobarea Regulamentului sistem1:1lui de _supraveghere video 
stradal al comunei Rebri~ora, 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 . Primarul 
motiveaza initierea acestui proiect pe urmatoarele considerente : securitatea obiectivelor, 
a spatiilor publice, a intrarilor ~i ie~irilor in /din comuna Rebri~oara, nu poate fi asigurata 
fara o supraveghere video eficienta, care sa permita atat monitorizarea in timp real al 
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~om~niului public, a evenimentelor si persoanelor suspecte, a autoturismelor care intra ~i 
1es dm comuna, cat ~i furegistrarea ~i stocarea imaginilor video. 

. Sistemul de supraveghere video care va fi instalat in comuna Rebrisoara se 
adreseaza, in principal, spafiilor publice, drumurilor de acces 'in localitate pardurilor si 
intersectiilor principale din localitate. ' 

. Totodata ~tilizare_a un~i astfel de sistem include anumite responsabilitati si garanti{ 
dm partea propnetarulm de s1stem, referitor la prelucrarea si protectia datelor cu caracter 
personal ce se 'inregistreaza 'in sistem, atributii ~i reglementari, privind protectia datelor 
cu caracter personal. 

. intrucat, conform prevederilor art.6 alin.(1) lit.c din Regulamentul UE 2016/679, 
Primaria Rebri~oara poate prelucra imaginile fara a necesita acordul persoanei vizate, 
Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video In comuna Rebri~oara are drept 
scop: 
·Stabilirea unui set unitar de reguli care reglementeaza implementarea ~i utilizarea 
sistemului de supraveghere video, in scopul asigurarii securitatii persoanelor si bunurilor, 
pazei si protectiei bunurilor, imobilelor, valorilor si a materialelor, respectand in acela~i 
timp. obligafiile ce revin comunei Rebri~oara si masurile de securitate adoptate pentn1 
protectia datelor cu caracter personal, protejarea vietii private, a intereselor legitime si 
garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. · 
·Stabilirea responsabilitatilor privind administrarea si exploatarea sistemului de 
supraveghere prin mijloace video, precum si cele privind intocmirea, avizarea si 
aprobarea documentelor aferente acestor activitati. 
- Sistemul video este necesar pentru a sprijini politicile de securitate instituite de 
actele normative care regleme11teaza protectia datelor cu caracter personal si contribuie la 
indeplinirea atributiilor structurii de securitate. 

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 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. 

3 ) Punctul trei de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
nr.78/29.11.2022 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Rebri~dara, pe anul 2022 . 
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 
precum s1 : 
-Decizia nr.9 din24.1 l.2022 a Administratiei Judetene a Finatelor Publice Bistrita
Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 
taxa pe valoare adaugata pentru bugetele locale aprobate prin Ordonanta de Urgenta a 
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-----· 

Guvemului nr.160 /2022, prin care unitatii noastre administrativ -teritoriale i s-a alocat 
suma de 193 mii lei. 

-Decizia nr.10 din29.l l.2022 a Administratiei Judetene a Finatelor Publice Bistrita
Nasaud privind redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata penttj 
finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizatiile lunare la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Bistrita
Nasaud, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021, prin care 
unitatii noastre administrativ -teritoriale i s-a alocat suma de 40 mii lei. 
Se propun urmatoarele rectificari : 
-Subcapitolul 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, cu suma de 233 mii lei. 
La cheltuieli se majoreaza: 

- Subcapitolul 65.02.04.01- invatamant secundar inferior, Titlul 59.01- burse cu 
suma de 13 7 mii lei. 

- Subcapitolul 68.02.05.02- asistenta sociala in caz de invaliditate, Titlul 10 
Cheltuieli de personal cu suma de 10 mii lei si Titlul 57.02.-ajutoare sociale in numerar 
cu suma de 86 mii lei. 

De asemnenea este necesara virarea de credite bugetare de la un capitol bugetar 
la altul in cadrul bugetului local. 

Se constata ca nu mai 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. 'i 

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

4) Probleme diverse . 
Domnul primar prezinta situatia investitiilor in derulare. Lucrarea de modemizare 

a Drumului comunal din Gersa este in faza de finalizare, mai sunt doar mici interventii, 
dupa atatea ani de tergiversari si probleme intervenite. Proiectul de extindere apa este in 
derulare, speram sa nu sa se mai distruga asfaltul. 

Miniterul de sport este tot in faza de finalizare, are cateva deficiente ce au fost 
constatate si trebuie reparate. Este o problema cu gasirea unei modalitati eficiente de 
incalzire a salii de sport, primarul a anuntat ca trebuie discutat cu experti in materi~ 
pentru gasirea unei solutii viabile.Domnul consilier Toderic Silviu a luat cuvantul si a 
solicitat ca pe viitor sa avem in vedere si situatia terenului mare de sport, modemizarea 
lui cu tribune, v~stiare, etc. 

Domnul consilier Mure~an Vasile ~i Eremei Oni~or aduc in discutie situatia 
drumului din sat Poderei, faptul ca exista segmente de drum ( pantele de urcare ) unde nu 
se mai poate circula in conditii de siguranta, trebuie neaparat intervenit in acele segmente 
de drum pana vine inghetul, fiindca nu o sa se mai poata circula si raman oamenii blocati. 
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Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edinta, respectiv 
domnul consilier Burduhos Nicolae declara inchise lucrarile ~edintei ordinarc din data 
de 29.11.2022. 

· 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. 

Rebri~oara la 29.11.2022 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 1-

BURDUHOS ~COL~ 

I 
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