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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR. 4145/21.06.2022 

Loe de desfasurare : sediul primariei comunei Rebrisoara 
Presedinte de sedinta : TOD ERIC DAN-SIL VIU 
Participanti : 11 consilieri din totalul de 13 consilieri ce formeaza C.L.Rebrisoara 

PROCES VERBAL al ~EDINTEI EXTRAORDINARE convocata de iNDATA a 
Consiliului Local Rebrisoara, convocata prin Dispozitia nr.73 /20.06.2022 de catre Primarul 

I Comunei Rebrisoara pentru data de 21 IUNIE 2022 orele 18°0 

La apelul nominal efectuat in cauza se constata ca la lucrarile ~edintei s-au prezentat 11 
consilieri ce formeaza consiliul local. Au absentat motivat domnii consilieri Bodiu Marius si Pop 
Raveca-Maria, fiind plecati din localitate ~i aflandu-se in imposibilitate de a reu~i sa se prezinte 
la ~edinta. 

Convocarea consilierilor s-a efectuat telefonic avand in vedere urgenta proiectelor de 
hotarari supuse 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 facuta de catre pre~edintele de ~edinta 
-in persoana domnului consilier Toderic Dan-Silviu, prezentand urmatoarea, 

ORDINEDEZI 
1- Proiect de hotarare Nr.48 din 20.06.2022 privind participarea in cadrul Programului 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati siaprobarea 
investitiei ,,Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Rebri~oara, judetul 
Bistrita - Nasattd "-initiator primar; 
2-Proiect de hotarare Nr. 49 din 20.06.2022 privind aprobarea proiectului ~i a 
cheltuielilor aferente proiectului "Pa~i spre transport inteligent in comunele Rebra ~i 
Rebri~oara" in vederea finantarii in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta, 
Componenta 10 - Fondul local, Investitia I.1 - Mobilitate urbana durabila, subinvestitia 
I. 1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local), in parteneriat cu comuna Rebra
initiator prima11 ; 

Nefiind obiectii pe marginea ordinei de zi, aceasta este supusa aprobarii 
Consiliului Local iar in urma exprimarii votului se constata ca toti cei 11 consilieri 
prezenti au votat ''pentru ", filra voturi impotriva sau de abtineri. 
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Secretarul comunei aduce la cuno~tinta consilierilor locali ca sunt indeplinite 
cerintele alin.(81) din art.136 al Codului administrativ, respectiv cele doua proiecte de 
hotarari inscr~s9 pe o~dinea de zi a ~edinte_i con_siliului local sunt insotite de referatele de 
aprobare a prnn:arulm, rapoartele compart1ment1mentelor de resort ~i avizele cu caracter 
consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local, nominalizate de primar ~i 
de secretar prin Dispozitia Nr. 73 din 20.06.2022 de convocare a ~edintei extraordinare . 

1 )Se trece la primul punct de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
privind participarea in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 
rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule 
electrice in localitati siaprobarea investitiei ,,Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera 
in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in 
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 urgenta, necesitatea ~i 
oportunitatea initierii proiectului, prezinta Referatul de aprobare al acestuia prezentand 
~i mot1vand initierea acestui proiect, dupa care prezinta in detaliu proiectul propriu-zis . 
Primarul I~i motiveaza proiectul de hotarare pe consideretul ca scopul principal al 
investitiei este I Inscrierea comunei Rebri~oara pe harta punctelor de mcarcare pentru 
autovehicule electrice ~i hybrid, asigurarea acestui serviciu pentru cetatenii comunei, 
asigurarea unui climat modem, In vederea compensarii decalajelor de tip urban-rural, 

I 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, promovarea uui sentiment de grija fata de 
mediu In randurile cetatenilor. Solutia tehnic~ presupune montarea unui numar de 1 statie 
de reincarcare 1 autovehiculelor electrice ~i hybrid, statia va fi deservita de un numar de 
doua locuri de ~arcare amenajate. 

Se constrta ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau forma, de 
asemenea sec1etarul comunei aduce la cuno~tinta ca nici comisia de specialitate 
nominalizata :Aentru intocmirea avizului consultativ nu a depus amendamente . 

Nefiind I obiectii pe marginea proiectului, se supune plenului Consiliului Local 
votarea, proiecrl fiind aprobat cu 11 voturi "pentru "din totalul de 11 consilieri prezenti 

la sedinta . I_, _ 
Se va retlacta hotarare in acest sens in forma prezentata, sustinuta si aprobata de 

catre consilieri 

2 )Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare 
privind aproba[ea proiectului ~i _a chel!uielilor "aferente proiectul~i .. ":a~i spre transpo~ 
inteligent in comunele Rebra ~1 Rebn~oara" m vederea finantarn m cadrul Planulm 
National de R!edresare ~i Rezilienta, Componenta 10 - Fondul local, Investitia I.1 -
Mobilitate urbana durabila, subinvestitia I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 
urban/local), i I parteneriat cu comuna Rebra . 
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Acesta este prezentat si sustinut de catre primarul comunei in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare. Primarul comunei isi motiveaza urgenta, 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 . Primarul I~i motiveaza proiectul de 
hotarare pe consideretul ca scopul acestei investitii este achizitionarea de sisteme ITS ( 
Intelligent Transport Systems/ sisteme de transport inteligente ) ce contribuie la 
imbunatatirea mobilitatii locale, respective a managementului local. In acest sens, este 
necesara dotarea ~i functionarea unui centru de control al traficului, cu monitorizarea 
automatizata a traficului, a timpilor de calatorie ~i a vitezei. 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, 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 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 11 voturi "pentru "din totalul de 11 consilieri prezenti 
la ~edinta . 

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

Dupa dezbaterea celor doua proiecte de pe ordinea de zi, domnul consilier 
Moldovan Nicolae ia cuvantul si roaga sa i se acorde cateva minute, chiar daca Ordinea 
de zi ti.u prevede dezbaterea unor probleme diverse, pentru a prezenta sitiatia drumului 
din " Valea Suciului " pe care nu se mai poate circula ~i rezolvarea unei rigole pe drumul 
comunal In ridul" Dobodea" In fata locuintei domnului Pop Macedon. 

Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edinta, respectiv 
domnul consilier Toderic Dan-Silviu declara inchise lucrarile sedintei extraordinare 
convocata de indata din data de 21.06.2022. 

Fapt pentru care s-a 1ncheiat Procesul verbal al ~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 21.06.2022. 
/ 

SECRETAR GENERfa~ 
SCURTU OTILIA/ // 

U.A.T. 




