
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR. 2946 I 29.04.2022 

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

PROCES-VERBAL AL ~EDINTEI ORDINARE a 
Consiliului Local Rebrisoara, convocata prin Dispozitia nr.54 /21.04.2022 de catre 

Primarul Comunei Rebrisoara pentru data de 
29 APRILIE 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 ~i domnul Badita Ionel , convocat 
pentru depunerea juramantului in urma Sentintei civile Nr.174/CC/2022 din 
05.04.2022 a Judecatoriei Nasaud. Cvorumul a fost intrunit legal . 

Convocarea consilierilor s-a efectuat in scris prin inminarea mapei de 
~edinta, care confine materialele inscrise in proiectul ordinii de zi. Se constati ca 
toti consilierii au primit mapa de ~edinta prin semnarea invitatiilor privind ~edinta 
din 29.04.2022 

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

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

ORDINEDEZI 

1.Depunerea juramantului de catre domnul Badita Ionel, in urma validarii in calitate de 
consilier local de catre Judecatoria Nasaud; 
2- Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din 
data de 31.03.2022; 
3- Proiect de hotarare nr.19/14.03 .2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului 
public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud, forma consolidata; 
4-Proiect de hotarare nr.20/14.03 .2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom 
S.A. de aprobare a tarifelor diferentiate aferente Contractului de concesiune nr. 
1277/2018 privind delegarea prin conces1une a serviciului public de salubrizare, 
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respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare ~i transfer al de~eurilor municipale 
inclusiv de~euri periculoase din de~euri menajere ~i managementul Statiilor de Transfer 
~i al Centrelor de Colectare dinjudeµil Bistrita-Nasaud; 

5-Proiect de hotarare nr.21 din 14.03.2022 privind aprobarea incheierii Actului aditional 
nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare 
respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare ~i transfer al de~eurilor municipale 
inclusiv de~euri periculoase din de~euri menajere ~i managementul Statiilor de Transfer 
~i al Centrelor de Colectare dinjudeµil Bistrita-Nasaud nr. 1277 din 06.12.2018; 
6-Proiect de hotarare nr.18/ 14.03.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul fiscal 2023; 
7- Proiect de hotarare nr.33/21.04.2022 privind alegerea de catre Consiliul Local al 
comunei Rebri~oara a pre~edintelui de ~edinta, pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna 
mai 2022; 
8-Proiect de hotarare nr.34/21.04.2022 privind actualizarea componentei Comisiilor de 

---- specialitate ale Consiliului Local al comunei Rebri~oara; 
9-Proiect de hotarare nr. 35/21.04.2022 privind aprobarea Contului de executie al 
bugetului local, la 31.03.2022, atat la venituri cat si la cheltuieli pe sectiunile de 
functionare si de dezvoltare ; 
10-Proiect de hotarare nr. 36 /21.04.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si 
cheltuieli al comunei Rebri~oara ; 
11-Proiect de hotarare nr.37/21.04.2022 privind aprobarea planului anual de actiuni 
privind serviciile sociale administrate ~i /sau fiantate din bugetul local; 
12-Proiect de hotarare nr.38/21.04.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru 
achizitia de imobile, constructii ~i /sau terenuri, de catre comuna Rebri~oara; 
13- Proiect de hotarare nr.39/21.04.2022 privind desemnarea reprezentatilor Consiliului 
local al comunei Rebri~oara In Comisia de evaiuare a ofertelor depuse pentru participarea 
la procedurile de achizitie a unor bunuri imobile constructii ~i /sau terenuri , de catre 
comuna Rebri~oara; 
14-Proiect de hotarare nr. 40/21.04.2022 privind modificarea H.C.L. nr. 57/ 08.10.2021 
privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Rebri~oara in Consiliul de 
administratie ~i in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Scolii 
Gimnaziale" Iacob si Ioachim Mure~anu "-Rebri~oara; 
15. 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, in functie, 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 cele 12 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 
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primar ~i de secretarul comunei prin Dispozitia Nr. 54 din 21.04.2022 de convocare a 
~edintei ordinare . 

1).Se trece la primul punct de pe ordinea de zi a ~edintei , respectiv depunerea 
juramantului de catre domnul Badita Ionel -in urma validarii in calitate de consilier local 
de catre Judecatoria Nasaud. 

Secretarul comunei cite~te Incheierea civila Nr.174/CC/2022 din 05.04.2022 a 
Judecatoriei Nasaud privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Badita Ionel, 
dupa care il invita pe acesta sa depuna juramantul.Dupa semnarea tn doua exemplare a 
juramantului de catre domnul Badita, un exemplar al juramantului imprimat pe un 
formular special se pastreaza de catre secretarul comunei la dosarul de constituire a a 
consiliului local iar un exemplar i-a fost inmanat consilierului local validat. 

2) Punctul doi de pe ordinea de zi : Aprobarea procesului-verbal al ~edintei 
ordinare a Consiliului Local Rebrisoara din data de 31.03.2022. , 

Nefiind a obiectii pe marginea procesului -verbal al ~edintei ordinare a Consiliului 
Local Rebri~oara din data de 31.03.2022, se supune plenului Consiliului Local votarea, 
acesta fiind aprobat cu 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta. 

3 )Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita
Nasaud, forma consolidata. 

Acesta este prezentat si sustinut de catre primarul comunei m 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, avand in vedere reforma legislatiei 
din domeniul de~eurilor si a serviciilor publice de salubrizare prin abrogarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul de~eurilor ~i inlocuirea acesteia cu OUG nr. 92/2021 privind 
regimul de~eurilor ~i tinand cont de evolutia anuala a indicatorilor de performanta m ceea 
ce prive~te reciclarea ~i tintele care trebuie atinse cu privire la devierea de la depozitare. 
Se impun modificari ale Contractului de delegare nr. 1277/2018, astfel meat, atat din 
punct de vedere operational/ tehnic, cat ~i din punct de vedere economic, toate 
modifi,carile legislative sa fie cuprinse mtr-un pachet de masuri care ar avea ca obiectiv 
principal mdeplinirea tintelor pentru care ne-am asumat responsabilitatea ca stat membru 
ai Uniunii Europene. 

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 
la sedinta . 

Se va redacta hotarare m acest sens in forma prezentata, sustinuta ~i aprobata de 
catre consilieri. 
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4 ) Punctul patru de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind 
solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferentiate aferente 
Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului 
public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare ~i transfer al 
de~eurilor municipale inclusiv de~euri periculoase din de~euri menajere ~i managementul 
Statiilor de Transfer ~i al Centrelor de Colectare dinjudeµ.11 Bistrita-Nasaud; 

Acesta este prezentat si sustinut de catre primarul comunei m 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. Primarul motiveaza necesitatea adoptarii acestui 
proiect, avand m vedere reforma legislatiei din domeniul de~eurilor si a serviciilor 
publice de salubrizare prin abrogarea Legii nr. 211/2011 privind regimul de~eurilor ~i 
inlocuirea acesteia cu OUG nr. 92/2021 privind regimul de~eurilor ~i tinand cont de 
evolutia anuala a indicatorilor de performanta in ceea ce prive~te reciclarea ~i tintele care 
trebuie atinse cu privire la devierea de la depozitare. De asemnea se are in vedere 
evolutia preturilor, au fost constatate modificari majore ale preturilor la combustibili, 
energie electrica, asigurari, aceste modifici influentand direct si alte costuri, estw 
necesara o actualizare a acestora ~i in cadrul tarifelor practicate de Operatorii SMID BN, 
pentru a evita aparitia unui dezechilibru contractual. Un alt element cu influenta 
semnificativa in tarife este majorarea salariului minim pe economie. 
Domnii consilier Mure~an Vasile, Moldovan Nicolae, Toderic Dan-Silviu ~i altii iau 
cuvantul si sustin ca mandateaza pe domnul primar sa- i reprezinte in Adunarea generala, 
dar sa voteze RESPINGEREA solicitarii operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare 
a tarifelor diferentiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind 
delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de 
colectare, transport, depozitare ~i transfer al de~eurilor municipale inclusiv de~euri 
periculoase din de~euri menaj ere ~i managementul Statiilor de Transfer ~i al Centrelor de 
Colectare dinjudetul Bistrita-Nasaud. 

Mai multi consilieri au fost de acord cu faptul ca sunt modificari mari la preturile 
combustibilului, energiei electrice dar si pana acum sumele tarifelor la de~euri au fost 
destul de mari si ei nu considera ca este necesara majorarea lor. 

Se constata ca nu mai 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 . 
Se supune plenului Consiliului Local votarea, proiectul de hotarare acum a fost initiat de 
catre primar, fiind respins cu 13 voturi din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta. 
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Consilierii sunt de acord cu aprobarea unei hotarari de RESPINGERE a solicitarii 
operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferentiate aferente Contractului 
de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de 
salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare ~i transfer al 
de~eurilor municipale inclusiv de~euri periculoase din de~euri menajere ~i managementul 
Statiilor de Transfer ~i al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud ~i se aproba 
incredintarea mandatului special domnului Clapau Viorel in calitate de primar al 
comunei Rebri~oara sa voteze, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei, pe seama ~i in 
numele comunei Rebri~oara, respingerea solicitarii S.C. Supercom S.A. de modificare a 
tarifelor diferentiate aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018. 

Nefiind alte obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea in forma modificata de ere consilieri, respectiv respingerea solicitarii 
operatorului, fiind aprobat cu 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti la 
sedinta . 

Se va redacta hotarare in acest sens in forma aprobata de catre consilieri. 

5 ) Punctul cinci de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind aprobarea 
incheierii Actului aditional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare ~i 
transfer al de~eurilor municipale inclusiv de~euri periculoase din de~euri menajere ~i 
managementul Statiilor de Transfer ~i al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita
Nasaud nr. 1277 din 06.12.2018;. 

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 . 

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 
la sedinta . 

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

6 )Se trece la punctul ~ase de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind 
indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023. 
Acesta este prezentat si sustinut de catre primarul comunei in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare. Primarul comunei isi motiveaza necesitatea ~i oportunitatea 
initieri1 proiectului, prezinta Referatul de aprobare al acestuia prezentand ~i motivand 
initierea acestui proiect, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis . Primarul 
motiveaza acest proiect de hotarare pe baza art. 491 din Titlul IX al Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare , care prevede : 
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" ( 1) 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 Dezvoltarii Regionale ~i Administratiei Publice. 
( 1" 1) Prin exceptie de la prevederile alin. ( 1 ), sumele prevazute in tabelul prevazut la 
art. 470 alin. (5) ~i (6) 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 Jurnalul 
Uniunii Europene ~i de nivelurile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare 
la vehiculele grele de marfa 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 marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri se 
comunica pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice ~i Ministerului 
Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i Administratiei. 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) ~i (1 "1) se aproba prin hotarare a consiliului 
local ~i se aplica in anul fiscal urmator." 

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 
la sedinta . 

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

7) Se trece la punctul ~apte de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind 
alegerea de catre Consiliul Local al comunei Rebri~oara a pre~edintelui de ~edinta, pe o 
perioada de 3 luni, incepand cu luna mai 2022; 

Acesta 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 mai 2022, este datorata faptului ca mandatul pre~edintelui de ~edinta, domnul 
consilier Burdet Dorin ales prin Hotararea Consiliului Local al comunei Rebri~oara Nr. 
2 /31.01.2022 inceteaza la data de 30 aprilie 2022; 

Acesta i~i motiveaza necesitatea ~i oportunitatea initierii proiectului, prezinta in 
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 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 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 , sustinuta si aprobata de catre 
consilieri. 
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8). Se trece la punctul opt de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind 
actualizarea componentei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Rebrisoara . . 

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 
propune la solicitarea liderului de grup din partea PSD, in proiectul de hotarare 
urmatoarele: domnul Badita Ionel sa faca parte din Comisia nr.III in functia de membru 
comisie , inlocuind pe domnul Toderic Dan -Silviu( membru in comisia nr.III din partea 
PSD ), iar domnul Toderic Dan-Silviu sa preia functia de pre~edinte in Comisia nr.II , 
inlocuind pe doamna Doboaca Monica ( care si-a pierdut calitatea de membru PSD side 
consilier local) , ceilalti fo~ti consilieri sa-~i pastreze locul si functia in comisiile stabilite 
prin HCL nr.59 /06.11.2020 , actualizata prin HCL nr.1/31.01.2022 .Domnul consilier 
Scurtu Anton preia cuvantul si sustine ca nu are nimic de obiectat iar modificarea 
solicitata este o problema interna a Partidului Social Democrat. 

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 Local 
votarea, proiectul fiind aprobat cu 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta . Votarea acestui proiect de hotarare s-a efectuat cu respectarea art.139 alin. 
( 6) din Ordonanta de Urgenta nr .57/2019 privind Codul Administrativ. 

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

9 ) Se trece la punctul noua de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind 
aprobarea Contului de executie al bugetului local, la 31.03.2022, atat la venituri cat si la 
cheltuieli pe sectiunile de functionare si de dezvoltare. 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 anexa proiectului de 
hotarare. 

Se constata ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau fonna, 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 . 

Se va redacta hotarare in acest sens in fonna prezentata, sustinuta ~i aprobata de 
catre consilieri. 
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10 ) Se trece la punctul zece de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rebri~oara. 

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 . De asemenea prezinta consilierilor Decizia 
nr.4 din 11.04.2022 a Administratiei Judetene a Finatelor Publice Bistrita-Nasaud 
privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 
valoare adaugata pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de 
stat pentru anul 2022, prin care unitatii noastre administrativ -teritoriale is-a alocat suma 
de 36 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 Local 
votarea, proiectul fiind aprobat cu 11 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta . Voteaza cu abtinere domnii consilieri Bodiu Marius si Circu Oni~or. 

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

11 ) Punctul unsprezece de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind 
aprobarea planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrate ~i /sau fiantate 
din bugetul local 

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 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 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 forma prezentata, sustinuta ~i aprobata de 
catre consilieri. 

12) Se trece la punctul duoasprezece de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de 
hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru achizitia de imobile, constructii ~i /sau 
terenuri, de catre comuna Rebri~oara. 

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 
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initierea acestui proiect, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis, punand 
accent pe anexa proiectului de hotarare . Initierea acestui proiect este data de situatia 
generata de necesitatea achizitionarii in regim de urgenta a unor suprafete de teren pentru 
realizarea proiectului de construire a podului peste raul Some~ul Mare; 

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 
la sedinta . 

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

13 ) Se trece la punctul treisprezece de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
privind desemnarea reprezentatilor Consiliului local al comunei Rebri~oara in Comisia de 
evaluare a ofertelor depuse pentru participarea la procedurile de achizitie a unor bunuri 
imobile constructii ~i /sau terenuri, de catre comuna Rebri~oara. 
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 . Initierea 
acestui proiect este data de faptul ca prin Regulamentul pentru achizitia de imobile 
constructii ~i /sau terenuri, de catre comuna Rebri~oara, s-a stabilit necesitatea numirii 
unei Comisii de evaluare si negociere a ofertelor depuse pentru participarea la 
procedurile de achizitie a unor bunuri imobile, constructii ~i /sau terenuri, de catre 
comuna Rebri~oara, care va fi constituita prin dispozitie a primarului, din a carei 
componenta \U° ke parte ~i reprezentanti ai Consiliului local al comunei Rebri~oara, 
stabiliti prin hotarare a Consiliului Local~ 

Primarul propune liderilor de grup ca fiecare partid sa-~i propuna un consilier, 
avand in vedere ca in componenta consiliului local sunt consilieri din patru partide sau 
aliante politice , astfel ca sa fie nominalizati 4 consilieri.Astfel din partea PNL este 
nominalizat domnul consilier Scurtu Anton, din partea PSD este nominalizat domnul 
Toderic Dan-Silviu, din partea Partidului Ecologist este numit domnul consilier Burdet 
Dorin iar din partea USRR este numit domnul Eremei Oni~or-Domide. 

Secretarul comunei completeaza buletinul de vot, votarea acestui proiect de 
hotarare se va efectuat cu respectarea art.139 alin. (6) din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

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 Local 
votarea, proiectul fiind aprobat cu 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta . 
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Se va redacta hotarare in ace st sens in f orma prezentata, sustinut ~i aprobata 
de catre consilieri. 

14 ) Se trece la punctul patrusprezece de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de 
hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 57/ 08.10.2021 privind numirea reprezentantilor 
Consiliului Local Rebri§oara in Consiliul de administratie §i in Comisia pentru 
evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale " Iacob si Ioachim 
Mure~anu "-Rebri§oara. 

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 
numirii reprezentantului Consiliului Local Rebrisoara in Comisia pentru Evaluarea si 
Asigurarea Calitatii din cadrul $colii Gimnaziale " Iacob si Ioachim Mure~anu "
Rebri§oara, in urma incetarii mandatului de consilier local al d-nei Doboaca Monica, 
desemnata membru in CEAC in calitate de reprezentant al consiliului local, prin HCL 
nr.57/08.10.2021. 

Domnul consilier Mure~an Vasile i-1 propune pe domnul Eremei Oni~or
Domide, sa fie reprezentantul Consiliului Local Rebrisoara in Comisia pentru Evaluarea 
si Asigurarea Calitatii din cadrul ~colii Gimnaziale " Iacob si Ioachim Mure~anu "
Rebri~oara, avand in vedere ca are copii la ~coala si este direct implicat in calitatea 
procesului de invatamant. 

Deoarece nu au mai fost formulate alte propuneri, secretarul comunei completeaza 
buletinul de vot, votarea acestui proiect de hotarare se va efectuat cu respectarea art.13 9 
alin. (6) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

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 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 forma prezentata, sustinuta ~i aprobata de 
catre consilieri. 
15) Probleme diverse . 

a) Domnul primar solicita punctul de vedere al consilierilor privind situatia 
proiectului la $coala din sat Rebri~oara clasele primare, fiindca nu este normal sa platim 
proiectantul sa pregateasca un proiect si sa nu fie pus in practica, fiindca inca nu se ~tie 
daca va functia ~coala in viitorul apropiat deoarece numarul elevilor este in scadere si 
exista posibilitatea ca toti elevii sa invete la $coala renovata -ciclul gimnazial. 

Dupa mai multe discutii consilierii au fost de acord cu pregatirea unui proiect de 
modemizare a ~colii -clasele primare. 

b) Domnul primar aduce in discutie problema intreruperii energiei electrice in sat 
Gersa II, unde exista o situatie neclara privind modul de racordare a locuintelor din aceea 
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zona, fiind retele artizanale, furnizorul a dat o dispozitie de intrerupere a energiei 
electrice. 

Domnul consilier Mure~an Vasile considera ca trebuie clarificata situatia si gasita 
o cale legala, pentru a nu lasa foarte multe familii fara curent. 

Domnul consilier Moldovan Nicolae solicita sprijinul pentru decolmatarea raului 
Gersa, deoarece acum cu viiturile sunt mai multe locuinte in pericol. 

De asemenea strada din fata familie Ro~, In Rastoaca , nici In prezent nu a fost 
remediata si o sa iasa investitia din garantie. La fel in zona '' Gagi '', strada s-a deteriorat 
pe o suprafata destul de mare. 

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

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 29.04.2022. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA, 
BURDET DORIN 

I I 

SECRETAR GENEJM.:L U~ 
SCURTU Ol'fL~ 




