
CONSILIUL LOCAL REBRISOARA 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 
PEANUL2021 

Subsemnatul MOLDOVAN NICOLAE avand calitatea de CONSILIER 
LOCAL in cadrul CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA, JUD. 
BISTRITA-NASAUD, ales pe listele P.S.D. 

in conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta 
a Guvemului Romanei nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prezint urmatorul : 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 
PEANUL2021 

A~a dupa cum am mai precizat mai sus, sunt consilier local in cadrul C.L. 
Rebrisoara, ales in urma alegerilor locale din 27.09.2020- fac parte din Comisia de 
Specialitate din cadrul Consiliului Local Rebrisoara: COMISIA PENTRU BUGET, 
FINANTE, ACTIVITATI ECONOMICE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AMENAJAREA TERITORIULUI 
, URBANISM avand calitatea de MEMBRU COMISIE ; 

in exercitarea mandatului ,precizez faptul ca am participat la toate cele 17 
sedinte ale Consiliului Local Rebrisoara, convocate conform prevederilor legale in 
vigoare de catre Primarul localitatii Rebrisoara . 

Am participat, dezbatut si avizat favorabil rapoartele proiectelor de hotarari 
analizate in cadrul Comisiei din care fac parte iar in plenul sedintelor ordinare mi-am 
expimat votul cu privire la proiectele de acte normative supuse aprobarii Consiliului 
local. in cadrul dezbaterilor din plenul Consiliului Local am avut interpelari si 
propu.neri cu privire la problemele dezbatute si analizate . 

Am mentinut legatura permanenta cu locuitorii comunei, ocazie cu care am 
transmis proiectele avizate in sedintele Consiliului Local cu impact asupra cetatenilor 
,totodata preluand mesajele lor cu care am participat la discutii in plen,venind de 
asemeni cu propuneri pentru solutionarea lor. 

Totodata, am dezbatut cu cetatenii probleme legate de impozite,taxe, subventii 
,administrarea domeniului, investitii, situatia proiectelor in derulare, legislatia In 
vigoare,diverse, majoritatea ·doleantelor fiind rezolvate la data intalnirilor iar unele 
probleme in functie de specific si competente, cetatenii fiind indreptati spre factorii de 



decizie si de competenta . Am avizat favorabil proiecte importante : de exemplu : 
aprobarea numarului de burse ~colare; aprobarea retelei ~colare;aprobarea depunerii 
unor cereri de finantare prin PNI "Anghel Saligny " ;stabilirea cuantumului taxei 
special de salubrizare; aprobarea bugetului local precum si rectificarile acestuia; 
situatiile financiare -executia bugetara ; stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2022 ; pretul de referinta a lemnelor; inscrierea in evidentele de carte funciara a 
unor imobile in proprietatea publica a comunei -strazi, ~coli , drumuri comunale; 
actualizarea indicatorilor economici penreu unele proiecte in derulare, implementarea 
unor proiecte noi necesare pentru dezvoltarea comunei .... etc. 

Am initiat un proiect de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta. 
in calitate de ales local, am depus la termen si in conformitate cu prevederile 

legale, declaratiile de interese si avere personala . 
In calitate de membru 1n comisii de receptie Ja terminarea lucrarilor, am 

participat la vizite in teren, ~edinte de lucru . 
Mai precizez faptul ca am raspuns favorabil la toate solicitarile venite din partea 

executivului in rezolvarea unor probleme in folosul cetatenilor si a comunitatii locale . 

Rebrisoara la 14.01.2022. 

CONSILIER LOCAL, MOLDpVAN NICOLAE 

\ 




