
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR. 6946 /27.12.2022 , 

Loe de desfasurare: sediul primariei comunei Rebri~oara 
Presedinte de sedinta : BURDUHOS NICOLAE 

( 

Participanti : 13 consilieri din totalul de 13 consilieri ce formeaza C.L.Rebrisoara 

MINUTA ~EDINTEI ORDINARE a 
Consiliului Local Rebrisoara, convocata prin Dispozitia nr. 141119.12.2022 de 

catre Primarul Comunei Rebrisoara pentru data de 
27 DECEMBRIE 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 
confine materialele inscrise in proiectul ordinii de zi. Se constata ca toti consilierii au primit mapa 
de ~edinta prin semnarea invitatiilor privind ~edinta ordinara din 27.12.2022. 

La lucrarile sedintei mai participa d-na Scurtu Otilia - secretar general al Comunei Rebrisoara. 
Primarul comunei nu a reu~it sa se prezinte la $edinta din cauza unor problem medicale. 

Prezentarea ordinei de zi a lucrarilor $edintei ordinare este facuta de catre pre$edintele de $edinta ~ 
-1n persoana domnului consilier Burduhos Nicolae, prezentand urmatoarea 

ORDINEDE ZI 

1-Aprobarea procesului-verbal al $edintei ordinare a Consiliului Local Rebri$oara din data de 
29.11 .2022; 
2. Proiect de hotarare nr.76/ 09.11.2022 privind stabilirea impozitelor $i taxelor locale datorate de 
persoanele fizice $i juridice din comuna Rebri$oara, in anul 2023-initiator primar; 
3. Proiect de hotarare nr. 77 / 09.11.2022 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice 
si juridice din comuna Rebri$oara, in anul 2023-initiator primar; :; 
4.Proiect de hotarare nr. 79/ 19.12.2022 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie i 
bancara nr. IG173301024din 09.10.2017 'in valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a i 
Creditului Rural - IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7.2 
-initiator primar; 
5. Proiect de hotarare nr. 80 / 19.12.2022 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei 
Rebri$oara nr.54 din 23 .09.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului faza 
SF, aprobarea depunerii Cererii de finantare pe Programul national de investitii " Anghel Saligny'' ~i a 
Devizului estimativ al proiectului" Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna 
Rebri$oara, judetul Bistrita-Nasaud '' -initiator primar; 
6-Probleme diverse. 
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Ne?ind __ obiecti~ pe marginea ordinei de zi, aceasta este supusa aprobarii Consiliului Local iar in 
urma _e;'pnm~n! votulm se _constata ca toti cei 13 consilieri prezenti, tn functie, au votat ''pentru" , rarr;. 
votun 1mpotnva sau de abtmeri. 

. Secretarul con:iunei _a~uce _Ia cuno~ti~ta consilierilor locali ca sunt indeplinite cerintele alin.(8) 
d_m art.1~6 a! Codul~1. adn:1m1strat1v, respect1v cele 4 (patru) proiecte de hotarari inscrise pe ordinea de 
z1 a ~e~mte1 . cons1hulu1 local sunt insotite de referatele de aprobare ale primarului, rapoartele 
comp_a:11m_ent1mentelor. de_ resort ~i avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale 
Cons1lmlm local, nommahzate de primar ~i de secretarul comunei prin Dispozitia Nr. 141 din 
19.12.2022 de convocare a ~edintei ordinare . 

1) Pri~ul punct de pe ordinea de zi : Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului 
Local Rebn~oara din data de 29.11.2022. 

Nefiind a obiectii pe marginea procesului -verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local 
Rebri~oara din data de 29.11.2022, se supune plenului Consiliului Local votarea, acesta fiind aprobat cu 
13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta. 1 

,i ,,. 

2) Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind stabilirea 
impozitelor ~i taxelor locale datorate de persoanele fizice ~i juridice din comuna Rebri~oara, in anul 
2023. 

Acesta este prezentat si sustinut de catre secretarul comunei. Secretarul comunei motiveaza necesitatea 
~i oportunitatea initierii proiectului, prezinta Referatul de aprobare al primarului, prezentand ~i 
motivand initierea acestui proiect, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis, punand accent pe 
anexele proiectului de hotarare. 

- D-na Scurtu Otilia, explica consilierilor faptul ca trebuie aplicat art.491 alin (1) din Codul 
fiscal care prevede ca'' in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita 
suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza 
anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal 
anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice ~i Ministerului Dezvoltarit 
Regionale ~i Administratiei Publice. 

- in cazul unui autovehicul de transport de marra cu masa totala autorizata egala sau mai mare 
de 12 tone precum si in cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, 
de transport de marra cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone sumele se 
indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii 
octombrie a fiecarui an ~i publicata in Jumalul Uniunii Europene ~i de nivelurile minime prevazute in 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marra pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 
Cursul de schimb a monedei euro ~i nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in Directiva 
1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marra pentru utilizarea anumitor infrastructuri se 
comunica pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice ~i Ministerului Lucrarilor Publice, 
Dezvoltarii ~i Administratiei. 1 

Sumele indexate conform alin. (1) ~i (1 /\ 1) ale art.491 din Codul fiscalse aproba prin hotarare ~ 
consiliului local ~i se aplica in anul fiscal urmator. 

Prin Hotararea Nr. 25 din 29.04.2022 a Consiliului Local Rebrisoara s-a aprobat indexarea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflatiei de 5, 1 % comunicata de catre 
Ministerul Finantelor Publice; · 

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 8 voturi "pentru "din totalul de 13 consi!ieri prezen:i la ~edinta . _Yot~aza cu 
abtinere domnii consilieri : Bodiu Marius, Burdet Dorin, C'i'rcu On1~or, Ereme1 Om~or-Dom1de ~1 Rotar 
loan. 
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Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata , sustinuta si aprobata de catre consilieri. ,l 
I 

3) Se t~ece la punctul trei de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind stabilirea 
taxelor spec1ale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Rebri~oara, in anul 2023 . Acesta 
este pre~entat_ s! ~u~!inut _de cat~e sec~etarul comunei. Secretarul comunei motiveaza necesitatea ~i 
?~o.rtumtatea 1~1t1er~1 pro1ectulm, prezmta Referatul de aprobare al primarului, prezentand ~i motivand 
m1t1erea acestm protect, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis, punand accent pe anexele 
proiectului de hotarare. 

Se constata ca nu sunt formulate obieqii, amendamente de fond sau forma de asemenea 
secretarul comunei aduce Ia cuno~tinta ca nici comisiile de specialitate nominalizate pe~tru 1ntocmirea 
avizului consultativ nu au depus amendamente. 

Nefiind obiectii pe marginea proiectului , se supune plenului Consiliului Local votarea, 
proiectul fiind aprobat cu 8 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta . Voteaza cu 
abtinere domnii consilieri : Bodiu Marius, Burdet Dorin, Cfrcu Oni~or, Eremei Oni~or-Domide ~i Rotar 
loan. 

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

4) Punctul patru de pe ordinea de zi :Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii 
scrisorii de garantie bancara nr. IG173301024din 09.10.2017 in valoare de 1.619.823,85 lei de la 
Fondul de Garantare a Creditului Rural -IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate 
prin FEADR masura 7.2. . 
Acesta este prezentat si sustinut de catre secretarul comunei. Secretarul comunei motiveaza necesitatea 
~i oportunitatea initierii proiectului , prezinta Referatul de aprobare al primarului, prezentand §i 
motivand initierea acestui proiect, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis. Necesitatea 
prelungirii scrisorii de garantie bancara, este motivata pe considerentul ca acest obiectiv de investitie 
este Tn derulare, Tnca nu este finalizat. Se propune aprobarea platii comisionului de garantare lunar irl 
procent de 0,05 % din valoarea Scrisorii de garantie financ iara , valoarea totala a comisionului fiind de 
7.289,28 lei , pentru o perioada de 9 ( noua) !uni , catre Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN 
S.A . 

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 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti Ia sedinta . 

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

5 ) Punctul cinci de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare pentru modificarea Hotarari.f 
Consiliului Local al comunei Rebri~oara nr.54 din 23.09.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico~ 
economice a proiectului faza SF, aprobarea depunerii Cererii de finantare pe Programul national de 
investitii " Anghel Saligny" ~i a Devizului estimativ al proiectului" Modernizarea infrastructurii 
rutiere de interes local In comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud ' ' ; 
Acesta este prezentat si sustinut de secretarul comunei . Secretarul comunei motiveaza necesitatea §i 
oportunitatea initierii proiectului, prezinta Referatul de aprobare al primarului, prezentand ~i motivand 
initierea acestui proiect, dupa care prezinta 1n detaliu proiectul propriu-zis. 

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 1ntocmirea 
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 . i 

Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata, sustinuta ~i aprobata de catre consilieri..; 
) 
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6) Probleme diverse - nus-au dezbatut probleme in afara ordinii de zi. 

Nefiind probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edinta. respectiv domnul consilier 
Burduhos Nicolae declara inchise lucrarile ~edintei ordinare din data de 27.12.2022 . 

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 . / 
BURDUHOS NICOLAE 7 
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