
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR.2297/31.03.2022 

Loe de desfasurare : sediul primariei comunei Rebrisoara 
Presedinte de sedinta: BURDET DORIN 
Participanti : 12 consilieri din totalul de 12 consilieri ce formeaza C.L.Rebrisoara 

PROCES VERBAi al ~EDINTEI ORDINARE a 
Consiliului Local Rebrisoara , convocata prin Dispozitia nr.44 / 25.03.2022 de catre 

Primarul Comunei Rebrisoara pentru data de 
31 MARTIE 2022 orele 18°0 

La apelul nominal efectuat in cauza se constata ca la lucrarile ~edintei s-au 
prezentat 12 consilieri ce formeaza consiliul local. 

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 
din 31.03.2022 

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

De asemenea la inceputul dezbaterii punctului : diverse , s-au prezentat la ~edinta 
doamnele Burdet Rebeca si Sirb Nicoleta in calitate de directori ai Scolii gimnaziale " 
Jacob si Ioachim Mure~anu" din Rebri~oara , precum si doamnele : Pop Floarea -
Valeria, Mure~an Georgeta , Galu~ca Raveca si Burduhos Daniela -Maria , in calitate de 
proprietare a unor terenuri pe care primaria initiaza sa le achizitioneze pentru construirea 
podului peste Some~. 

Prezentarea ordinei de zi a lucrarilor sedintei ordinare este facuta de catre 
pre~edintele de ~edinta -in persoana domnului consilier Burdet Dorin, prezentand 
urmatoarea 

ORDINE DE ZI -propusa 
1- Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din 
data de 25.02.2022; 
2-Proiect de hota.rare privind implementarea proiectului ":" Modemizare strada 
Viorelelor din comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud "-initiator primar; 
-initiator primar; 



3- Proiect hotarare privind aprobarea achizitionarii unor serv1c11 de asistenta si 
reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Comunei Rebri~oara si' aie 
autoritatilor administratiei publice locale din comuna Rebri~oara, pentru anul 2022-
initiator primar; 
4- Proiect hotarare privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor la nivelul comunei Rebri~oara, judeµ.il Bistrita-Nasaud-initiator primar; 
5-Proiect hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare 
impotriva incendiilor in comuna Rebri~oara pe semestrul II al anului 2021 -initiator 
primar; 
6.-Probleme diverse . 

Primarul comunei Rebri~oara ia cuvantul si supune spre aprobare Consiliului local 
suplimentarea ordinii de zi a sedintei , conform art.135 alin. (8) din Codul 
administrativ prin adaugarea pe ordinea de zi a urmatoarelor doua proiecte de hotarare, 
care sunt foarte urgente, importante si nu sufera amanare pentru interesul cetatenilor 
comunei: 

1.-Proiect hotarare rivind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de 
Interventie (DALI ) si a devizului general pentru obiectivul de investitii '' Reabilitare ~i 
modemizare ~coala generala din sat Gersa I, comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud 
" 

2.Proiect hotarare privind aprobarea depunerii proiectului'' Reabilitare ~i 
modemizare ~coala generala din sat Gersa I, comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud 
" in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta 2021-2026 prin apelul de 
proiecte PNRR/2022/CS/2/B.2. l/l, PNRR/2022/CS/2/B.2.2/1 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare mentionat mai 
sus, toti cei 12 consilieri prezenti la ~edinta fiind de acord cu suplimentarea ordinii de zi. 

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

ORDINE DE ZI -initialii 

1- Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din 
data de 25.02.2022; 
2-Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ":" Modemizare strada 
Viorelelor din comuna Rebri~oara, judeµ.il Bistrita-Nasaud "-initiator primar; 
-initiator primar; 

3- Proiect hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de asistenta ~i 
reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Comunei Rebri~oara si ale 
autoritatilor administratiei publice locale din comuna Rebri~oara, pentru anul 2022-
initiator primar; 
4- Proiect hotarare privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor la nivelul comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud-initiator primar; 
5-Proiect hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare 
impotriva incendiilor in comuna Rebri~oara pe semestrul II al anului 2021 -initiator 
primar; 
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6.-Proiect hotarr.e rivind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie 
(DALI ) si a devizului general pentru obiectivul de investitii '' Reabilitare ~i modemizare 
~coala generala din sat Gersa I, comuna Rebri~oara, judeµil Bistrita-Nasaud "-initiator . , 
pnmar; 
7.-Proiect hotarare privind aprobarea depunerii proiectului" Reabilitare ~i modernizare 
~coala generala din sat Gersa I, comuna Rebri~oara, judeµil Bistrita-Nasaud "in cadrul 
Planului National de Redresare ~i Rezilienta 2021-2026 prin apelul de proiecte 
PNRR/2022/CS/2/B.2. l/1, PNRR/2022/CS/2/B.2.2/1-initiator primar; 
8.-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 12 consilieri 
prezenti au vot~t ''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 cinci proiecte de 
hotarari inscrise 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 
de secretar prin Dispozitia Nr. 44 din 25.03.2022 de convocare a ~edintei ordinare . 

I 

1 )Se trece la punctul unu de pe ordinea de zi : Aprobarea procesului-verbal al 
~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din data de 25.02.2022. 

Nefiind obiectii pe marginea procesului -verbal al ~edintei ordinare a Consiliului 
Local Rebri~oara din data de 25.02.2022 , se supune plenului Consiliului Local votarea, 
acesta fiind aprobat cu 12 voturi "pentru "din totalul de 12 consilieri prezenti la sedinta. 

2)Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind 
implementarea proiectului ":" Modemizare strada Viorelelor din comuna Rebri~oara, 
judep.il 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 punand accent 
pe anexele 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 comisia de specialitate 
nominalizata pentru intocmirea avizului consultativ nu adepus amendamente . 

Nefiind obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea, proiectul fiind aprobat cu 12 voturi "pentru "din totalul de 12 consilieri prezenti 
la sedinta . 

Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata, sustinuta si aprobata de 
catre consilieri. 
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3 )Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
privind aprobarea achizitionarii unor servicii de asistenta ~i reprezentare juridica in 
vederea apararii intereselor Comunei Rebri~oara si ale autoritatilor administratiei publice 
locale din comuna Rebri~oara, pentru anul 2022 . 
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 necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarare prin faptul ca avem pe rol 
procese foarte importante pentru comuna, cele mai multe fiind de fond funciar, privind 
dreptul de proprietate al comunei, se impune reprezentarea comunei si a autoritatilor 
administratiei publice locale de catre specialisti . 

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 adepus amendamente . 

Nefiind obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea, proiectul fiind aprobat cu 12 voturi "pentru "din totalul de 12 consilieri prezenti 
la sedinta . 

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

4) In continuare se trece la punctul patru de pe ordinea de zi referitor la: 
Proiect hotarare privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor 
la nivelul comunei Rebri~oara, judetul 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. Necesitatea 
actualizarii anuale a Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Rebri~oara, 
conform legislatiei in vigoare, in conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din Legea 
nr.307 /2006 care prevede : 
,, art.4 (1) Autoritatile administratiei publice locale asigura aplicarea masurilor privind 
activitatile de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in planurile de analiza ~i acoperire 
a riscurilor, ce se intocmesc la nivelul localitatii ~i judetului. 

(2) Planurile de analiza ~i acoperire a riscurilor se actualizeaza anual." 
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 totalul de 12 consilieri prezenti 
la sedinta. 

Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata, sustinuta si aprobata de 
catre consilieri 
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5) in continuare se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi referitor la : Proiect 
hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva 
incendiilor in comuna Rebri~oara pe semestrul II al anului 2021 . 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 precum si urgenta suplimentarii ordinii de zi cu acest proiect, dupa care prezinta 
in deta)iu proiectul propriu-zis punand accent pe anexa proiectului de hotarare. Scopurile 
raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor sunt de a asigura 
cuno~terea de catre toti factorii implicati a sarcinilor ~i atributiilor de le revin privind 
prevenirea ~i reducerea riscurilor de incendii ~i asigurarea conditiilor pentru limitarea 
propagarii ~i dezvoltarii incendiilor, prin masuri tehnice ~i organizatorice, pentru 
protectia utilizatorilor, a foqelor care actioneaza la interventie, a bunurilor ~i mediului 
impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii. 

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 
nominaliza 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 12 consilieri prezenti la 
sedinta . 
Se va redacta hotarare in acest sens in forma prezentata, sustinuta si aprobata de catre 
consilieri . 

6) in continuare se trece la punctul ~ase de pe ordinea de zi referitor la : Proiect 
hotarare privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) 
si a devizului general pentru obiectivul de investitii '' Reabilitare ~i modemizare $coala 
generala din sat Gersa I, comuna Rebri~oara, judeµil Bistrita-Nasaud ". 

Acesta este prezentat ~i sustinut de catre primarul comunei in calitate de initiator 
al proiectului de hotarare. Primarul comunei isi motiveaza necesitatea ~i oportunitatea 
initieri_i proiectului , prezinta Referatul de aprobare al acestuia prezentand ~i motivand 
initierea acestui proiect precum si urgenta suplimentarii ordinii de zi cu acest proiect, 
dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis punand accent pe anexele proiectului 
de hotarare. 

Necesitatea reabilitarii ~colii din sat Gersa I, comuna Rebri~oara, deoarece este o 
~coala veche, in urma utilizarii acestuia, de -a lungul timpului, s-au produs o serie de 
degradari ale finisajelor interioare si exterioare. A vand In vedere faptul ca asupra 
imobilului nu s-au realizat In ultimul timp lucrari de modemizare, reabilitare sau 
renovare, acesta nu se ridica la nivelul standardelor de siguranta si confort actuale 
aferente unei ~coli generale. 
Cladirea nu este izolata termic, ceea ce conduce la pierderi mari de energie termica, fiind 
necesare astfel de lucrari de termoizolatii la nivelul peretilor exteriori, soclului,plan~eului 
peste etaj si la nivelul pardoselilor de la parter.Instalatiile electrice,sanitare si termice 
prezinta semne de uzura si necesita Inlocuire.Sistemul de Incalzire al cladirii este 
neperformant generand consum mare de combustibil. 
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De asemenea prezinta consilierilor Documentatia tehnica de avizare a lucrarilor de 
interventie (DALI) pentru obiectivul "Reabilitare ~i modemizare $coala generala din 
sat Gersa I, comuna Rebri~oara, judeµil Bistrita-Nasaud "intocmita de S.C. ARRI Beast 
SRL -Cluj-Napoca ; 

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 
nominaliza 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 12 consilieri prezenti la 
sedinta . 

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

7) in continuare se trece la punctul ~apte de pe ordinea de zi referitor la : 
Proiect hotarare privind aprobarea depunerii proiectului'' Reabilitare ~i modemizare 
~koala generala din sat Gersa I, comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud "in cadrul 
Planul~i National de Redresare ~i Rezilienta 2021-2026 prin apelul de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/l, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 . 

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 precum si urgenta suplimentarii ordinii de zi cu acest proiect, 
dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis . 

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 
nominaliza 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 12 consilieri prezenti la 
sedinta . 

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

8) Probleme diverse. 
La inceputul dezbaterii acestui punct sunt invitate in sala doamnele : Pop Floarea -
Valeria, Mure~an Georgeta , Galu~ca Raveca si Burduhos Daniela -Maria , in calitate de 
proprietare a unor terenuri pe care primaria initiaza sa le achizitioneze pentru construirea 
podului peste Some~. 

Primarul prezinte situatia terenurilor pe care trebuie sale achizitionam pentru a se 
putea 'derula proiectul de construire a podului peste Some~ in sat Poderei.Expertul 
Anevar a iacut evaluarea terenurilor , evaluare pe care a prezentat-o proprietarilor 
terenurilor. 

Domnul consilier Mure~an Vasile ia cuvantul si sustine ca si el are teren in situatia 
data dar terenul lui este cuprins la subvetiile Apia si normal ca el daca i~i vinde terenul 
are penalitati multianuale. Daca nu -~i acopera penalitatile nu are cum sa vanda terenul 
fiindca este in pierdere. 
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Doamna Galu~ca Raveca sustine ca ar fi trebuit sa fie prezente cand s-a efectuat 
evaluarea. Primarul Ii transmite ca experul evaluator ANEV AR, face evaluarea terenului 
nu trebuie sa participe proprietarii terenurilor. 

Domnul consilier Moldovan Nicolae ia cuvantul si explica proprietarilor de 
terenuri ca primaria nu poate sa stopeze derularea proiectului de construire a podului si se 
va face expropriere pentru caz de utilitate publica, poate se va ajunge in instanta, ~i pe 
langa faptul ca se mcetineste derularea proiectului, poate instanta va stabili o noua 
evaluare iar in urma evaluapoate fi un pret mai mic. 
Doamna Galu~ca ia cuvantul si sustine ca nu este de acord cu pretul ~i poate sa blocheze 
proiectul. Domnul Eremei Oni~or ia cuvantul si ii transmite d-nei Galu~ca ca ii este u~or 
sa zica ca " va blochez proiectul " dar trebuie sa se gandeasca la importanta podului 
pentru toti locuitorii comunei si satul Poderei. 

Deoarece nu s-a ajuns la o intelegere doamnele proprietare de teren s-au retras , 
urmand de a avea alte negocieri cu primarul comunei in zilele urmatoare. 

De asemenea s-au prezentat la ~edinta doamnele Burdet Rebeca si Sirb Nicoleta in 
calitate de directori ai ~colii gimnaziale " Iacob si Ioachim Mure~anu" din Rebri~oara, 
pentru a prezenta in calitate de directori noi numiti in functie, viziunea lor despre ~coala 
si doleantele pe care le au.Dupa expunerea activitatilor desfa~urate in aceasta perioada 
scurta de la numire, au infiintat o asociatie a parintilor, au depus un proiect finantat din 
fonduri europene pentru After school la ~coala din Rebri~oara pentru tot ciclul gimnazial 
~i obtinerea unor table interactive pentru educatia elevilor.De asemenea isi doresc 
infiintarea unui laborator de informatica, fiind foarte important pentru dotarea ~colii cu 
acest laborator, o sala de lectura, biblioteca ... etc . Trebuie rezolvata problema prizelor 
deoarece sunt insuficiente si nu vor face fata laboratorului de informatica si tablelor 
interactive.Trebuie finalizata reteaua de internet, pentru a face fata laboratorului de 
informatica .Isi doresc sa faca lucruri care sa dureze, de calitate, sa ramana ceva dupa 
activitatea lor in functia de directori, doresc sa fie parte a educatiei de calitate.I~i doresc o 
reabilitare a ~colii ciclul primar, deoarece este deteriorata si are nevoie de reabilitare, 
modernizare, obtinerea autorizatiei ISU. 

Domnul consilier Bodiu Marius ia cuvantul si sustine ca este de acord cu 
solicitarile ~colii de a infiinta un laborator de informatica, de a crea conditii la ~coala 
pentru invatamant de calitate, sustine doleantele doamnelor directori penttu crearea 
conditiilor unui invatamant de calitate . 

Domnul primar ia cuvantul si sustine ca pentru ~coala clasele I-IV , a discutat cu 
un proiectant, sunt sume foarte marl pentru reabilitarea acesteia si nu avem bani in 
bugetul local pentru acoperirea costurilor si va trebui realizate lucrarile doar cele 
necesare si importante pentru obtinerea autorizatiei ISU. Pentru laboratorul de 
informatica trebuie realizat un proiect, cautate solutii pentru a nu distruge lucrarea 
efectuata, avand in vedere ca acum s-a terminat reabilitarea ~colii. La proiectul ce s-a 
derulat privind reabilitarea si modernizarea scolii ciclul gimnazial, au fost invitate fostele 
directoare si un cadrul didactic pentru discutii cu proiectantul, sa -si exprime punctele de 
vedere , ce-si doresc prin reabilitarea si modernizarea scolii ~i m functie de doleantele lor 
s-a realizat proiectul. 
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Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edinta, respectiv 
domnul consilier Burde! Dorin declara inchise lucrarile ~edintei ordinare din data de 
31.03.2022 . 

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

Rebrisoara la 31.03.2022. 

PRE~~DINTE DE 
BURDET DORIN 

~EDINTA SECRETAR GE!"iERAL---U,A.T. 
SCURTU 
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