
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR. 6834/21.12.2022 

Loe de desfasurare : sediul primariei comunei Rebrisoara 
Presedinte de sedinta : BURDUHOS NICOLAE 
Participanti : 10 consilieri din totalul de 13 consilieri ce formeaza C.L.Rebrisoara 

MINUTA ~EDINTEI EXTRAORDINARE convocata de iNDATA a 
Consiliului Local Rebrisoara , convocata prin Dispozitia nr.142 / 20.12.2022 de catre 
. Primarul Comunei Rebrisoara pentru data de 21 DECEMBRIE 2022 orele 18°0 

t!·• '. 

La apelul nominal efectuat in cauza se constata ca la lucrarile ~edintei s-au 
prezentat 10 consilieri din totalul de 13 consilieri ce formeaza consiliul local. Au 
absentat motivat domnii consilieri :Badita Ionel, Circu Oni~or si Scurtu Anton, .. · 
acestia nu se aflau pe raza localitatii. .·.' 

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

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

Prezentarea ordinei de zi a lucrarilor sedintei ordinare este :racuta de catre 
pre~edintele de ~edinta -in persoana domnului consilier Burduhos Nicolae, prezentand 
urmatoarea, 

ORDINEDEZI 

Proiect de hotarare nr.82 din 20.12.2021 privind aprobarea rectificarii Bugetului de· · 
venituri si cheltuieli al comunei Rebri~oara, pe anul 2022 -initiator primar; · · · ·' 

· Nefiind obiectii pe marginea ordinei de zi, aceasta este supusa aprobarii' ·· 
Consiliului Local iar in urma exprimarii votului se co~stata ca toti cei 10 consilieri 
prezenti 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 proiectul de hotarare 
inscris pe ordinea de zi a ~edintei consiliului local este insotit 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. 142 din 20.12.2022 de convocare a ~edintei extraordinare . 

1 )Se trece la singurul punct de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare . 
nr.82 din 20.12.2021 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Rebri~oara, pe anul 2022. 

l 



Ac:sta es~e prezentat si sustinut de catre primarul comunei in calitate de initiator al 
pro1ec~lm d~ ~~t~?-1'e. ~rim~l co_munei isi motiveaza'. urgenta, necesitatea ~i 
oporturutatea 1rutier11 pr01ectulm, prezmta 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. 

Propunerile de rectificare consta in urmatoarele : 
La venituri se suplimenteaza'.: 
- Subcapitolul 11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale cu suma de 177 mii lei; 
- Subcapitolul 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 

Judetean cu suma de 10 mii lei; 
- Subcapitolul 04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 26.76 mii lei; 
- Subcapitolul 36.02.50 Alte venituri cu suma de 0,24 mii lei; 
Total venituri :214 mii lei. 

La cheltuieli se majoreaza: 
- Subcapitolul 67.02.03.07 Carnine culturale Titlul 71.01 Active fixe cu cu sum? 

de 38 mii lei; 
- Subcapitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa Titlul 71.01 Active fixe cu suma de 

82 mii lei; 
- Subcapitolul 84.02.03.03 Strazi Titlul 20. Bunuri si servicii art 20.02 Reparatii 

curente cu suma de 94 lei ; 
Total cheltuieli: 214 mii lei. 

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 Locai 
votarea, proiectul fund aprobat cu 10 voturi "pentru "din totalul de 10 consilieri prezenti 
la sedinta . 

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

Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edinta, respectiv 
domnul consilier Burduhos Nicolae declara inchise lucrarile §edintei extraordinare 
convocata de indata din data de 21.12.2022. 

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

Rebri~oara, la 21.12.2022. 

PRE$EDINTEDE$EDINTA / 
BURDUHOS Nicor3' 
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