
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR. 3931 / 31.05.2022 

Loe de desfasurare: sediul primariei comunei Rebrisoara 
Presedinte de sedinta: TODERIC DAN-SILVIU . 
Participanti : 13 consilieri din totalul de 13 consilieri ce formeaza C.L.Rebri~oara 

PROCES VERBAL al ~EDINTEI ORDINARE a 
Consiliului Local Rebrisoara , convocata prin Dispozitia nr.69 /25.05.2022 de catre 

Primarul Comunei Rebrisoara pentru data de 
31 MAI 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 ~edinfa prin semnarea invitafiilor privind ~edinta 
din 31.05.2022 

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 facuta de catre 
pre§edintele de §edinta -in persoana domnului consilier Toderic Dan-Silviu, prezentand 
urmatoarea 

ORDINE DE ZI -propusa 

1- Aprobarea procesului-verbal al ~edintei extraordinare convocata de Indata a 
Consiliului Local Rebri~oara din data de 19.04.2022; 
2- Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din 
data de 29.04.2022; 
3- Proiect de hotarare nr.42/ 25.05.2022 privind aprobarea alocarii unui sprijin financiar 
bisericilor din comuna Rebri~oara-initiator primar; 
4-Proiect de hotarare nr.43/25.05.2022 privind implementarea proiectului 
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" Lucrari de reparatii la miniterelul de sport din comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-
Nasaud "-initiator primar ; ' ' 

5-Proiect de hotarare nr. 44 / 25.05.2022 privind implementarea proiectului '' Lucrari de 
reparatii pe strada Sfatului ramura 1-izvor si strada Sfatului ramura 2-Plesa In comuna 
Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud"-initiat~r primar ;· ' 
6-Proiect de hotarare nr. 45/25.05.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului 
local al comunei Rebri~oara in comisiile de licitatie pentru achizitiile publice a bunurilor, 
serviciilor si lucrarilor publice , pentru fochirierea, vanzarea si concesionarea bunurilor 
din patrimonial comunei Rebri~oara, precum si In comisiile de receptie a lucrarilor de 
investitii ce se realizeaza pe domeniul public si privat al comunei Rebri~oara -initiator 
primar; 
7. Probleme diverse. 

Primarul comunei Rebri§oara ia cuvantul si supune spre aprobare Consiliului local 
suplimentarea ordinii de zi a ~edintei, conform art.13 5 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: 

-Proiect hotarare privind privind aprobarea participarii in cadrul proiectului 
"Modemizarea transportului public prin achizitia de mijloace de transport nepoluante -
minibuze electrice" in vederea finantarii in cadrul Planului National de Redresare §i 
Rezilienta, Componenta 10 - Fondul local, Investitia I.1 - Mobilitate urbana durabila, 
subinvestitia I.1.1 - Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public ( achizitia 
de vehicule nepoluante ), in parteneriat cu comuna Re bra . 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare mentionat mai 
sus, toti cei 13 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 -initiala 

1- Aprobarea procesului-verbal al ~edintei extraordinare convocata de Indata a 
Consiliului Local Rebrisoara din data de 19.04.2022; 
2- Aprobarea procesul~i-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din 
data de 29.04.2022; 
3- Proiect de hotarare nr.42/ 25.05.2022 privind aprobarea alocarii unui sprijin financiar 
bisericilor din comuna Rebri~oara-initiator primar; 
4-Proiect de hotarare nr.43/25.05.2022 privind implementarea proiectului 
" Lucrari de reparatii la miniterelul de sport din comuna Rebri~oara, judetul Bistrita
Nasaud "-initiator primar; 
5-Proiect de hotarare nr. 44 / 25.05.2022 privind implementarea proiectului "Lucrari de 
reparatii pe strada Sfatului ramura 1-izvor ~i strada Sfatului ramura 2-Ple~a In comuna 
Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud' '-initiator primar ; 
6-Proiect de hotarare nr. 45/25.05.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului 
local al comunei Rebri~oara in comisiile de licitatie pentru achizitiile publice a bunurilor, 
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serviciilor si lucrarilor publice , pentru inchirierea, vanzarea si concesionarea bunurilor 
din patrimonial comunei Rebri~oara, precum si in comisiile de receptie a lucrarilor de 
in:estitii ce se realizeaza pe domeniul public si privat al comunei Rebri~oara -initiator 
pnmar; 

7.-Proiect hotarare nr.46/31.05.2022 privind aprobarea participarii in cadrul proiectului 
"Modernizarea transportului public prin achizitia de mijloace de transport nepoluante -
minibuze electrice" in vederea finantarii in cadrul Planului National de Redresare ~i 
Rezilienta, Componenta 10 - Fondul local, Investitia I.I - Mobilitate urbana durabila 

" ' ' subinvestitia I.1.1 - Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public ( achizitia 
de vehicule nepoluante ), in parteneriat cu comuna Rebra . 
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 13 consilieri 
prezenti, in functie, au votat ''pentru" , filra 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 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 Nr. 69 din 25.05.2022 de convocare a 
~edintei o:rdinare . 

l)Se trece la primul punct de pe ordinea de zi : Aprobarea procesului-verbal al 
sedintei extraordinare convocata de indata a Consiliului Local Rebrisoara din data de 
' ' ' 
19.04.2022 

Nefiind a obiectii pe marginea procesului -verbal al ~edintei extraordinare a 
Consiliului Local Rebri~oara din data de 19.04.2022, se supune plenului Consiliului 
Local votarea, acesta fiind aprobat cu 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri 
prezenti la sedinta. 

2) Punctul doi de pe ordinea de zi : Aprobarea procesului-verbal al ~edintei 
ordinare a Consiliului Local Rebrisoara din data de 29.04.2022. 

' 
Nefiind a obiectii pe marginea procesului -verbal al ~edintei ordinare a Consiliului 

Local Rebri~oara din data de 29.04.2022, 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 alocarii unui sprijin financiar bisericilor din 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 . Primarul 
motiveaza necesitatea adoptarii acestui proiect pe baza necesitatii unitatilor de cult de pe 
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raza co~un~i ~ebri~oara de a reabilita, repara si renova a~ezamintele de cult si faptul ca 
aceste _b1senc1 nu au fonduri suficiente. Faptul ca de la bugetele locale se pot aloca 
fo~~u~1 pentru completa:ea _fondurilor proprii necesare pentru intretinerea , functionarea 
umtat1lor de cult cu vemtun recluse, pentru construirea ori repararea laca~urilor de cult. 

Se constata ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau forma, de 
ase~en~a secretarul comunei aduce la cuno~tinta ca nici comisiile de specialitate 
nommahzate 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 si aprobata de 
catre consilieri. ' 

4 ) Punctul patru de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind 
implementarea proiectului " Lucrari de reparatii la miniterelul de sport din comuna 
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 punand accent 
pe anexa proiectului de hotarare. Primarul motiveaza necesitatea adoptarii acestui proiect 
prin necesitatea unor lucrari de reparatii la miniterenul de sport din Rebri~oara, deoarece 
este deteriorat si elevii nu mai pot folosi acest teren. 

Prin realizarea acestui proiect se dore~te efectuarea de reparatii la miniterenul de 
sport, cu mentinerea functiunii actuale, prin lucrari de raparatii placa de beton existent, 
completari la structura metalica existent, completare bordura si executie gura de 
scurgere, montare plasa de protective din polietilena, montare gazon sintetic multisport si 
inlocuirea sistemului de iluminat perimetral existent. 

Domnul consilier Moldovan Nicolae sustine ca, dupa terminarea lucrarilor de 
reparatii la miniteren trebuie numit un responsabil care sa raspunda de administrarea 
terenului.De asemenea sustine ca trebuie modificat devizul si prevazute proiectoare cu 
led deoarece chiar daca acum sunt mai scumpe in timp ele economisesc mult. 

Se constata ca nu sunt formulate alte 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 Badita Ione!. 

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 privind 
implementarea proiectului '' Lucrari de reparatii pe strada Sfatului ramura 1-izvor ~i 
strada Sfatului ramura 2-Ple~a in comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud' '. 

4 



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 . Prin 
realizarea acestui proiect se dore~te amenajarea acestor doua ramuri de strazi prin 
executia unei Imbracaminti rutiere corespunzatoare traficului din zona, desfa~urarea unei 
circulatii normale 1n conditii de siguranta ~i confort. 
Necesitatea realizarii acestei investitii se justifica prin urmatoarele :acesibilitatea redusa 
In conditiile drumurilor existente; ~anµrrile de colectare a apelor adiacente drumurilor se 
gasesc in stare de degradare sau in anumite zone nu exista; drumurile adiacente sunt din 
pamant sau pietruite, improprii circulatiei autovehiculelor. 

Domnul consilier Bodiu Marius ia cuvantul ~i sustine ca primaria trebuie sa 
aibe in vedere inainte de inceperea lucrarilor la aceste doua ramuri de strazi, ca 
fiecare locuinta sa fie racordata la reteaua de apa si de canalizare, deoarece nu este 
normal sa se asfalteze strazile si dopa aia _sa fie din nou sparte pentru a se racorda 
anumite locuinte la retelele de apa si de canalizare, a~a cum de altfel s-a mai 
intamplat. Acesta accentueaza ca este de acord cu adoptarea acestui proiect de 
hotarare doar daca primaria se implica inainte de inceperea executiei lucrarilor la 
identificarea ~i racordarea locuintelor la retelele de apa si de canalizare. Acest 
punct de vedere este sustinut verbal si de domnii consilieri Moldovan Nicolae, 
Mure~an Vasile ~i alfii. 

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 12 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta. Voteaza cu "abtinere" domnul consilier Badita Ionel. 

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 
desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Rebri~oara in comisiile de 
licitatie pentru achizitiile publice a bunurilor, serviciilor si lucrarilor publice , pentru 
fochirierea, vanzarea si concesionarea bunurilor din patrimonial comunei Rebri~oara, 
precum si In comisiile de receptie a lucrarilor de investitii ce se realizeaza pe domeniul 
public si privat 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 1n detaliu proiectul propriu-zis. Primarul 
motiveaza acest proiect de hotarare pe baza situatiei generate de necesitatea constituirii 
comisiilor de licitatie pentru achizitiile publice a bunurilor, serviciilor si lucrarilor 
publice, pentru inchirierea, vanzarea si concesionarea bunurilor din patrimonial comunei 
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Rebri~oara, precum si in comisiile de receptie a lucrarilor de investitii ce se realizeaza pe 
domeniul public si privatal comunei Rebrisoara. 
Primarul propune liderilor de grup ca flee.are partid sa-~i propuna un consilier, avand in 
vedere ca in componenta consiliului local sunt consilieri din patru particle sau aliante 
politice, astfel sa fie nominalizati 4 consilieri.Pentru supleanti primarul propune de 
asemenea ca fiecare partid sa-~i propuna un consilier, iar avand 1n vedere ca din partea 
U.S.R. doar un singur consilier face parte din consiliul local iar acesta este nominalizat 
c~ si membru, sa fie nominalizati doar 3 consilieri fu calitate de membri supleanti. Astfel 
dm partea PNL este nominalizat domnul consilier Mure~an Vasile ~i supleant Sirb 
~tefan; din partea PSD este nominalizat domnul Moldovan Nicolae ~i supleant Toderic 
Dan-Silviu; din partea Partidului Ecologist este numit domnul consilier Rotar loan si 
supleant Bodiu Marius, iar din partea USRR este numit domnul Eremei Onisor-Domide 
fu calitate de membru. ' 

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/~019 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 comisiile de specialitate 
nominalizate pehtru intocmirea avizului consultativ nu au depus amendamente . 

Nefiind 9biectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea, proiectull fiind aprobat cu 13 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta . 

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

7) Se trece la punctul ~apte de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind 
aprobarea participarii in cadrul proiectului "Modemizarea transportului public prin 
achizitia de mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice" in vederea fmantarii 
in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta, Componenta 10 - Fondul local, 
Investitia I.1 - Mobiiitate urbana durabila, subinvestitia I.1.1 - innoirea parcului de 
vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante), in parteneriat 
cu comuna Rebra . 

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 . 

Obiectivul acestei investitii este de a eficientiza transportul public local pe raza 
administrativ-teritoriala a comunelor partenere ~i de spori coeziunea teritoriala~ 
mobilitatea persoanelor. in acest sens, este necesara achizitionarea a doua 
microbuze/minibuze in scop comunitar ~i asumarea modului de functionare a vehiculelor 
de catre cele doua comune. Situarea celor doua comune in proximitatea ora~ului Nasaud 
determina un aflux zilnic de persoane intre cele doua comune ~i, astfel, este necesara 
sporirea capacitatii de transport public local pentru cei aproximativ 8.000 de cetateni, 
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intre care se gasesc ~i elevi, studenti, muncitori, care au nevoie de transport public local 
pentru naveta zilnica. 

Se constata ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau forma, de 
asemenea secretarul comunei aduce la cuno~tinta ca nici comisia de speciaJitate 
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 Badita Ionel. 

Se va redacta hotru-are in acest sens in forma prezentata, sustinuta ~i aprobata de 
catre consilieri. 
8) Probleme diverse. 

Primarul ia cuvantul ~i aduce la cuno~tinta consilierilor faptul ca firma care 
executa lucrarile de modernizare de la camin, a intrat in insolventa, nu ~tim inca care 
sunt demersurile, se va numi un judecator sindic si vom vedea ce va fi.Lucrarile din 
exteriorul caminului continua fiindca lucrarile sunt executate de alta firma. 

Secretarul comunei le aduce aminte consilierilor ca trebuie sa-si depuna 
declaratiile de avere ~i de interese pana in data de 15 iunie 2022.Vor fi sprijiniti si ajutati 
de catre persoanele desemnate cu aceste atributii din aparatul de specialitate a] 
primarului. 

Domnul consilier Moldovan Nicolae ii adreseaza domnului primar intrebari 
privind lucrarile de la laboratorul de informatica al ~colii. Primarul le comunica 
consilierilor ca procedura de achizitie la calculatoare este m derulare, s-a discutat cu o 
firma si pentru mobilier, activitatea este 1n derulare . 

Domnul consilier Rotar loan ia cuvantul si solicita primarului amenajarea salii de 
~edinta astfel in cat sa fie conf ortabil pentru consilieri. 

Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edint~ respectiv 
dornnul consilier Toderic Dan-Silviu declara inchise lucrarile ~edintei ordinare din data 
de 31.05.2022 . 

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 31.05.2022. 

PRE~EDINTE D 
TODERIC DAN 
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