
ROMANIA 
JUDETUl BISTRITA-NASAUD , ' 

COMUNA REBRA 
PR I MAR 

Anexa 

la Dispozitia nr. 32./ 27.05.2022 

INVITATIE , 
Stimati consi!ieri local~ 

, In temeiul art. art. 133 alin. (1) lit. "a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei 
nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ cu modificarile ?i completarile ulterioare , 
Primaru l comunei Rebra , va invita sa participati fizic la ?edinta ordinara a Consiliului Local 
Rebra, care va avea lac in Sala de ?edinte a Primariei Marti 31.05.2022, ora 1900 , cu 
urmatorul proiect de ordine de zi inregistrat cu nr. 511 din 26.05.2022: 

Proiectul ordinii de zi, 

A celei de-a noua sedinta , din eel de-al optulea mandat al Consiliului Local REBRA 

1. Aprobarea procesului-verbal al $edintei anterioare. 
2. intrebari, interpelari ?i raspunsuri. 
3. Proiect de hotarare nr. 8 privind rectificare bugetului local al comunei Rebra. 
4. Proiect de hotarare nr. 9 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, Compone~ta 10 -
Fondul local, Investitia I.1 - Mobilitate urbana durabila, subinvestitia I.1.1 - Innoirea 
parcului de vehicu le destinate t ransportului public (achizit ia de vehicule nepoluante), in 
parteneriat cu comuna Rebri?oara. 

5. Proiect de hotarare nr. 10 privind aprobarea proiectului ?i a cheltuielilor aferente proiectului 
"Pa$i spre transport inteligent in comuna Rebra" 

6. Informare trimestriala al ale$ilOr locali, privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii; 
7. Raport anual de activitate pe anul 2021, al viceprimarului $i consilierilor locali 
8. Raportul anual al primarului privind starea economica $i de mediu . 

Comisiile de specialitate sesizate sore avizarea consultativa a proiectelor de 
hotarari. 

a) Comisia economica pentru buget-fi nan1e, administrarea domeniului public si privat al 
comunei, agricultura, urbanism si amenajarea teritoriului, protec1ia mediului si turism, servicii 
si comer1. 

La aceste materiale puteti sa formulati amendamente ,la proiectele de hotarari ale 
Consi liului Local inscrise in proiectul ordinii de zi $i sa le transmiteti secretarului general personal 
sau la adresa de po?ta electronica rebraprimaria@vahoo.com. 

Cu deplina colegialitate/ 
Primar, 

~TEFAN.__OANCI 




