
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 
NR. 4292 /30.06.2022 

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

PROCES VERBAi al ~EDINTEI ORDINARE a 
Consiliului Local Rebrisoara, convocata prin Dispozitia nr.74 /24.06.2022 de catre 

Primarul Comunei Rebrisoara pentru data de 
30 IUNIE 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 ~edinta prin semnarea invitatiilor privind ~edinta 
ordinara din 30.06.2022 

La lucrarile sedintei 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-Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din 
data de 31.05.2022; 
2- Aprobarea procesului-verbal al ~edintei extraordinare a Consiliului Local Rebri~oara 
din data de 21.06.2022; 
3- Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie 
bancara nr. IGl 73301024 'din 09.10.2017 in vaJoare 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-initiator primar; 
4-Proiect de hotarare privind aprobarea achizitiei si a pretului de achizitia a unor imobile 
situate in extravilanul comunei Rebri~oara, in vederea construirii podului peste raul 
Some~ul Mare-initiator primar; 
5-Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei" Statie de pompare apa potabila in 
localitatea Rebri~oara, comuna Rebri~oara, strada Cimitirului "-initiator primar 



6-Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat aferent proiectului 
" Lucrari de reparatii la miniterelul de sport din comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-
Nasaud "-initiator primar; · · 
7. 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" , rara 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 4 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. 74 din 24.06.2022 de convocare a 
~edintei ordinare . 

1) Primul punct de pe ordinea de zi : Aprobarea procesului-verbal al ~edintei 
ordinare a Consiliului Local Rebri~oara din data de 31.05.2022. 

Nefiind a obiectii pe marginea procesului -verbal al ~edintei ordinare a Consiliului 
Local Rebri~oara din data de 31.05.2022, 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 
extraordinare a Consiliului Local Rebri~oara din data de 21.06.2022. 

Nefiind a obiectii pe .marginea procesului -verbal al ~edintei extraordinare a 
Consiliului Local Rebri~oara din data de 21.06.2022, 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 solicitarii prelungirii scrisorii de garantie bancara nr. IGI 73301024 
din 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 

:;;sta este l rezentat si sustinut de catre primarul comunei !n 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 prelungire a scrisorii de garantie bancara , 
deoarece prpiectul ,,Extindere retea publica de apa si apa uzata menajera in Comuna 
Rebrisoara, /judetul Bistrita-Nasaud '' pentru investitii publice in sectorul prioritar de 
dezvoltare turala prin programul FEADR Masura 07 ,, Servicii de baza ~i reinoirea 
satelor in ~onele rurale ,, -Submasura 7 .2" Investitii in crearea ~i modemizarea 
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infrastructurii de baza la scara mica ,, domeniul de interventie DI 6B-Incurajarea 
dezvoltarii locale in zonele rurale '' , inca nu este finalizat . 

Se constata ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau forma, de 
aseme~ea 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. 

4 ) Punctul patru de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarare privind 
aprobarea achizitiei si a pretului de achizitia a unor imobile situate in extravilanul 
comunei Rebri~oara, In vederea construirii podului peste raul Some~ul Mare; 
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 pe baza situatiei 
generate de necesitatea achizitionarii in regim de urgenta a unor suprafete de teren 
pentru realizarea proiectului de construire a podului peste raul Some~ul Mare. 

Primarul prezinta : 
-rapoartele de evaluare a imobilelor teren, mtocmite de catre evaluator autorizat 
ANEV AR Muthi Adrian Gelu; 
-Documentatia tehnica privind mtocmirea Planului topographic cu imobilele terenuri 
propuse pentru vanzare-cumparare, intocmita deSC TOPOSERV SRL-Nasaud, 
Inregistrata la Primaria comunei Rebri~oara cu nr.1215/22.02.2022; 
- faptul ca In urma negocierilor dintre proprietari si Comisia de negociere s-a convenit ca 
imobilele necesare achizitionarii, sa fie cumparate la preturile prevazute in anexa 
Procesului verbal de nogociere al Comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru 
participarea la procedurile de achizitie de catre comuna Rebri~oara, a unor suprafete de 
teren pentru implementarea proiectului de construire a unui pod peste raul Some~ul 
Mare, care sa faca legatura intre satul Rebri~oara si satul Poderei. 

Suma totala de 127.300 lei este prevazuta fo bugetul pe anul in curs la investitii. 
Plata se va face In lei, din bugetul local al comunei Rebri~oara, dupa focheierea 
contractului de vanzare-cumparare. Sumele aferente taxelor notariale ~i a celor privind 
inscrierea dreptului de proprietate al comunei Rebri~oara in cartea funciara, vor fi 
suportate de catre comuna Rebri~oara, In calitate de cum para tor. 

Prin acest Proiect de hotarare se solicita Consiliului local aprobarea preµilui de 
cumparare a imobilelor , urmand ca pe baza acestei hotarari sa se realizeze mcheierea 
In forma autentica a transmiterii dreptului de proprietate din domeniul privat al 
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persoanelor fizice in domeniul public al comunei Rebri~oara in vederea realizarii unor 
investitii de interes local . 

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 13 consilieri prezenti 
la sedinta .Voteaza cu abtinere domnii consilieri: Burdet Dorin ~i Mure~an Vasile. 

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 
aprobarea investitiei" Statie de pompare apa potabila in localitatea Rebri~oara, comuna 
Rebri~oara, strada Cimitirului " . 

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 construirii unei statii de pompare apa potabila, in localitatea 
Rebri~oara,comuna Rebri~oara,strada Cimitirului este motivata de faptul ca : 

-La ora actuala, localitatea Rebri~oara dispune de un sistem centralizat de alimentare 
cu apa si colector canalizare. Amplasarea statiei de pompare reprezinta o solutie tehnica 
necesara in urma analizarii situatiei la fata locului '.tmpreuna cu specialist din cadrul SC 
Aquabis Sa Bistrita-Nasaud, activitate efectuata in continuarea iplementarii proiectului " 
Extindere retea publica de apa ,apa uzata menajera, 1n localitatea Rebri~oara,comuna 
Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud ". 

-Statia de pompare este necesara pentru toti consumatorii cu locuinte aflate in an10nte 
de aceasta, consumatori carora nu 1i se poate asigura presiunea necesara de functionare. 

-De asemenea un factor principal in realizarea acestei investitii, 'il constituie 
programul de asfaltare al strazilor secundare din localitate, strazi care in prezent nu sunt 
inca asfaltate, iar dupa asfaltare nu se mai poate distruge asfaltul pentru introducerea apei 
si colectorului de canalizare. 

Se constata ca nu sunt formulate obiectii, amendamente de fond sau forma, de 
asemenea secretruul 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 Burdet Dorin. 

Se 'la redacta hotarare in acest sens in forma prezentata, sustinuta ~i aprobata de 
catre consi1ieri. 

6 )Se trece la punctul ~ase de pe ordinea de zi referitor la : Proiect de hotarar, 
privind aprobarea Devizului general actualizat aferent proiectului" Lucrari de reparatii 1 
minite!elul de sport din comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud ". 
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Acesta este prezentat si sustinut de catre primarul comunei 1n calitate de inipator 
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 . 

Secretarul comunei ia cuvantul si sustine ca denumirea Proiectuului de hotarare 
trebuie modificata, deoarece prin Hotararea Consiliului Local Rebrisoara 
nr.35/31.05.2022 s-a aprobat implementarea proiectului " Lucrari de reparatii la 
miniterelul de sport din comu:na Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud" ; 
S -a constatat ca exista lucrari care din eroare nu au fost cuprinse in Devizul -anexa la 
Hotararea Consiliului Consiliului Local nr.35/31.05.2022, in unna discutiilor purtate cu 
potentiali executanti ai lucrarii menfionate, astfel ca se impune modificarea devizului 
general aprobat. Dar avand in vedere ca pentru aceasta lucrare de investip.e nu s-a 
incheiat un contract de executare cu o finna , ca din eroare devizul -anexa a Hotararii 
Consiliului Local Rebrisoara nr.36/31.05.2022 a fost elaborat gresit, iar in cuprinsul 
HCL nr.35/2022 la art.2 sunt trecuti indicatori economici, iar ace~tia nu mai corespund 
cu indicatorii economici din devizul actualizat, astfel correct ar trebui ca Horararea sa 
poarte denumirea de : HOTAR.ARE pentru modificarea Hotirarii Consiliului Local al comunei 
Rebr~oara nr. 3S din 31.05.2022 privind implementarea proiectului " Lucriri de reparatii la 
miniterelul de sport din comuna Reb~oara, judetul Bistrita-Nasaud". 

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 fund aprobat cu 12 voturi "pentru "din totalul de 13 consilieri prezenti 
la sedinta . Voteaza cu abtinere domnul consilier Burdet Dorin. 

Se va redacta hotarare 1n acest sens in forma modificata propusa de secretarul 
comunei, sustinuta ~i aprobata de catre consilieri. 

7) Se trece la punctul ~apte de pe ordinea de zi : Probleme diverse. 
Primarul prezinta consilierilor situafia la investitiile in derulare, revine cu 

prezentarea problemei de la proiectul de modernizare a caminului, faptul ca firma care 
executa lucrarea a intrat In insolvent! si nu s-a gasit inca solutii juridice pentru 
continuarea proiectului. 

Domnul consilier Moldovan Nicolae atrage atentia a unor deteriorari la unele 
poduri de pe raza comunei . 

Nefiind alte probleme urgente de rezolvat, pre~edintele de ~edinta, respectiv 
domnul consilier Toderic Dan-Silviu declara inchise lucrarile ~edintei ordinare din data 
de 30.06.2022 . 

Fapt pentru care s-a incheiat Procesul verbal al ~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 , 
TODERIC DAN~VIU 

SECRETAR GEDlERAL U.A.T. 
SCURTU OTJL¼, ; 




