
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRA 

PROCES-VERBAL 

Incheiat azi,10.02.2022, in $edinta ordinara 
a Consiliului local al comunei Rebra 

La ~edinta participa:primarul comunei domnul Danci $tefan,Viceprimarul 
comunei domnul Nastuta Daniel-Onisim, Secretarul general al comunei Rebra, 
domnul Calini Vasile . 

Aceasta face apelul nominal al consilierilor convocati , unde se constatata ca 
sunt prezenti 11 consilierii din 11 consilieri care compun consiliul local , cei prezenti 
semneaza in registrul de prezenta al $edintelor consiliului local , prezenti fiind 
urmatorii: BRUMA MIHAI, GAVRILOAIE IACOB, GALAN VASILE, GHEORGHITA 
AURORA, GEORGITA NICOLAE,GROZAV ILIE , MOLDOVAN IOAN ,NEDELEA 
GRIGORE-DUMITRU, NASTUTA DANIEL-ONISIM, MUTI DANIEL si RUS MARINEL. 

Nu sunt reprezentanti ai altor institutii , mass-media. 
$edinta ordinara a comunei Rebra a fost convocata prin Dispozitia primarului 

comunei Rebra nr. 11 din 03.02.2022. 
$edinta este legal constituita, fiind prezenti 11 consilieri locali din numarul de 

11 consilieri locali in functie convocati. 

Prefedintele de fedifa - domnul Gavriloaie Iacob , supune plenului 
ordinea de zi : 

ordine de zi: 
1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare. 
2. rntrebari, interpelari $i raspunsuri. , 
3. Proiect de hotarare Privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al 

comunei Rebra pe anul 2022 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea , statului de functii ~i numarul maxim 

de posturi pentru aparatului de specialitate al primarului comunei REBRA; 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei $COlare in comuna 

Rebra judetul Bistrita-Nasaud pentru anul $COiar 2022-2023 

Rezultat Vot 
Da 11 
Nu 0 

Abtinere 0 
Au votat 11 

Nu au votat 0 
Absenti 0 

Total 11 
Observatii 



1. BRUMA MIHAi Da 

2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU Da 

3. GAVRILOAIE IACOB Da 

4. GALAN VASILE Da 

5. GHEORGHITA AURORA Da 

6. GEORGITA NICOLAE Da 

7. GROZAVILIE Da 

8. MOLDOVAN IOAN Da 

9. MUTI DANIEL Da 

10. NASTUTA DANIEL-ONISIM Da 

11. RUS MARINEL Da 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: 
Se supune plenului procesul-verbal din ~edinta anterioara : 

Rezultat Vot 
Da 11 
Nu 0 

Abtinere 0 
Au votat 11 

Nu au votat 0 
Absenti 0 

Total 11 
Observatii 

1. BRUMA MIHAi Da 

2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU Da 

3. GAVRILOAIE IACOB Da 

4. GALAN VASILE Da 

5. GHEORGHITA AURORA Da 

6. GEORGITA NICOLAE Da 

7. GROZAV ILIE Da 



8. MOLDOVAN IOAN Da 

9. MUTI DANIEL Da 

10. NASTUTA DANIEL-ONISIM Da 

11. RUS MARINEL Da 

Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

intrebari, interpelari $i raspunsuri. 

Domnul consilier Rus Marinel - Propun ca bugetul local sa se voteze pe 

capitole. De exembplu eu nu pot sa votez la scoala, pentru ca sunt in consiliul 
de administratie! 

Primarul comunei domnul Danci $tefan- nu este un impediment ca sa nu 
poti vota bugetul daca faci parte din consiliul de administratie al scolii. 

Secretarul general al comunei domnul Calini Vasile- nu este un 

impediment ca sa nu poti vota bugetul daca faci parte din consiliul de 
administratie al scolii, incompatibilitatilesun prevazute de Legea 161/2003. 
Legea finantelor prevede ca bugetul se aproba pe capitole , articole , aliniate, 
etc.,dar nu poti sa nu votezi un capitol, si apoi sa votezi bugetul la final, este 

nonsens, ca acel capitol face parte din bugetul general . Se poate veni cu 
amnedamente care se suspun cosiliului local, dar daca modifici un capitol 
trebuie sa mai modifici unul la care adaugi sau scazi sumele modificate. 

Domnul consilier Bruma Mihai- in legatura cu gradinita, se preconizeaza 
din Semestrul II sa se functioneze in noul local. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan- mai este mobilie, vestiare de 
adus, de luni se poate muta in noua gradinita. 

Doamna consilier Gheorghita Aurora- directorul ~colii - nu ne putem 
muta decat la toamna. Nu sunt lemne, trebuie introdus internetul, din punctul 
meu de·vedere nu ne putem muta. 

Domnul consilier Bruma Mihai- povestea asta cu mutatul este de o 

jumatate de an. S-a discutat ca luam un utilaj, nu sa facut, nu s-a luat nimic. 

Domnul consilier Moldovan loan- Gradinita asta este un sac fara fund. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan- care sac fara fund Joane! 



Domnul consilier Moldovan loan-anul trecut se discuta de o suta de mii 

,apoi s-a mai adaugat trei zeci mii. Asa au fost bani pentru sport si nu se face 
nimic, pentru blocuri nu se face nimic, tot reportam banii aceia $i nu se face 
nimic. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan- care sac fara fund Ioane! Banii 

sunt prevazuti dar, sa vede cati avem afunati ca sa-i putem cheltui. 

Noi nu puteam incheia anul daca nu venea rectificarea de buget. Cu tabletele 
care trebuiau decontate de guvern suntem in aier. Am inceput sa platim noi 
cat putem in fiecare luna, pentru ca ne-au inteles cei de la vodafone . Aceste 
cheltuieli suplimentare nu le vede nimeni $i se tot vorbeste. 

Domnul consilier Bruma Mihai- Ce se vorbe$te, nu se vorbe$te pe la 

colturi. Ce se vorbe$te se vorbe$te aici. Dati cu numele cine vorbe$te. 

Domnul consilier Rus Marinel- Cu deszapezirile. Lama aia mica nu 
potrive?te, sa luam o lama care se potrive?te. 

Vicerimarul comunei domnul Nastuta $tefan- ba potrive$te lama, eu am 
iesit cu gica in dreapta lui , $i merge. 

Domnul consilier Moldovan loan- S-ar putea face $i in curtea $COlii 

deszapezire, copii merg pe o carare de 40 de cm. 

Doamna consilier Gheorghita Aurora- directorul ~colii- vreau sa fie clar, 

nu vreau sa creada cineva ca eu nu vreau sa ne mutam cu gradinita. intai 
trebuie facuta curatenie pe dinafara, trebuie sa regleze cineva centrala. Si mai 
sunt multe lucruri de faut acolo pentru a putea sa samute gradinita in conditii 
bune. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan- Sunt banci ocolo care trebuie 
casate $i predate la cine are nevoie. 

Secretarul general al comunei domnul Calini Vasile- Am auzit vorbindu

se despre banci vechi $i mobilier vechi, sunt sigur ca exita banci inca de pe 
vremea lui Gheorghe Sava, sobe de tuci vechi. Toate aceste desigur dupa ce 
se muta gradinita, intr-o sala de clasa disponibila, sa se faca un mic muzeu al 
scolii, cu evolutia $COlii in timp, obiecte de mobilier si tot ce tine de evolutia 
scolii in timp. 

Domnul consilier Muti Daniel- Cererile pentru lemne unde se fac? 



Primarul comunei domnul Danci $tefan- La primarie. Apoi se 

centralizeaza $i se due la ocol. 

Domnul consilier Galan Vasile- Propun ca cererile sa se primeasca de o 
singura persoana de la primarie, sa se centralizeze, si bineinteles se vor da in 
functie de posibilitatea de taiere. 

Domnul consilier Gavriloaie Iacob- Oare nu se poate accesa un proiect 

pentru renovarea $COlii din Lunca Pietrii. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan- Este cuprinsa $COia cu un 

proiect. 

Domnul consilier Rus Marinel - Pe partea de comunicare , de exemplu cu 

a fost acum concursul cu doamna Carmen. Nu am nimic cu doamna o respect. 
Nu am putea $i face pe retelele de socializare? 

Domnul consilier Moldovan loan- S-a discuta ca am discutat eu ceva de 

salariile profesorilor! Eu nu am discutat. Eu am discuta ca la bugetul local 
salariile de la primarie sunt de 1100 mii, $tiu ca se lasa o marja, dar din cate 
am vazuta pe Site, ca nici ala nu-i actualizat din luna a 3-a este undeva la 850 
de mii, $i am zis ca-i prea mult sa la$i 250 de mii rezerva. Sa se conditioneze 

eliberarea unor documente de plata taxelor locale. Firmele sa presteze servicii 
de banii care ii datoreaza bugetului local. 

Nu facem nimic, o suta de metrii de trotuar, nu am fost in stare sa facem 3 
statii de autobus, este foarte dureros. 

Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinei de se trece la punctul 3. 

3. Proiect de hotarare Privind aprobarea bugetului de venituri §i 
cheltuieli al comunei Rebra pe anul 2022 

Primarul comunei domnul Danci $tefan , prezinta in fata consilierilor 
locali proiectul de hotarare si materialele aferente acestuia. 

Domnul secretar general Calini Vasile, informeaza consilierii despre 
cvorum si nr. de voturi necesare pentru adoptarea hotararii, precum $i unele 
explicatii privin acest proiect de hotarare . 



Domnul consilier Gavriloaie Iacob. Cate persoane se incadreaza la 

ajutorul financiar pentru lemne? 

Primarul comunei domnul Danci $tefan, 70-71 de persoane 1n functie de 

veniturile celor care depun cererile. 

Vicerimarul comunei domnul Nastuta $tefan- eu a$ propune ca banii de 

la dig prevazuti pe anul acesta sa fie alocati pentru reabilitarea scolii din 

Lunca Pietrii. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan, de unde banii de la dig. Digul iin 

proiect era 130 de m. Acuma are 165 de m, la inaltime era 2,75 m, acuma are 
3 m., s-a renuntat la rigola carosabila, din banii de la rigola carosabila se va 

face placare cu piatra de magura, 

Domnul consilier Grozav Ilie. La Lunca Pietrii trebuie luat acoperi$UI pana 

la pereti $i aceia sunt $Ubrezi. 

Domnul consilier Moldovan loan. Noi de ce nu am stiut de valoarea 
aceasta al digului de peste 100 mii de Euro, oare nu trebuia facuta licitatie? 

Primarul comunei domnul Danci $tefan, nu este 100 de mii de Euro? 
Suma la licitatie este fara TVA. La poduri ni s-a cerut actualizarea de preturi, 

iar la dig $i aici au crescut preturile. In discutia cu cei de la Dimex anul trecut 
acestia au spus ca fac la banii aceia dar nu din beton din piatra cu beton, a$a 
ceva nu am acceptat. 

Domnul consilier Rus Marinel. La asistenta sociala nu putem sa dam un 

vaucer pentru stimularea natalitatii pentru nou-nascuti. La zilele Rebrei nu 
este prins niciun ban, pentru sport, sa avem garantia ca se repara terenul 
sintetic, sa facem $i o echipa. 

Domnul consilier Bruma Mihai. Nu am fost atent da pentru sarbatorile de 
iarna nu avem bani cuprin$i, artificii etc .. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan , anul trecut domnul prefect ne-a 
trimis o adresa de interzicere a focurilor de artificii. Sa vedem cum evolueaza 
situatia, pandemia si mai putem discuta la o rectificare. 

Doamna consilier Gheorghita Aurora - eu zic ca banii pentru artificii sa 
ni dati la scoala pentru burse. 

Domnul consilier Grozav Ilie. Trebuie facut ceva cu podul de la Luca Pietri 
$i puntea din sus de la apa. 



Domnul consilier Moldovan loan. Am inteles ca ne trebuie bani pentru 

iluminatul public pe langa drumul judetean, nu am putea pune bani din local 
pentru iluminat pe langa drumul judetean. Pe vale de ce nu se mai termina 

reteaua electrica. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan , o sa vedem cand se deruleaza 
proiectul, am mai pus 50 de lampi in trecut , a mai pus domnul vice, la timpul 

respectiv o sa vedem sa facem cum ii mai bine. 

Reteua electrica este terminata este receptionata , in comisie a fost inclusiv 

reprezentantul electrica, atunci la receptie a fost buna reteaua, nu inteleg de 
ce nu cor sa O primieasca electrica, spunand ca nu este buna. 

Vicerimarul comunei domnul Nastuta $tefan- este prea slab curentul de 

aceia nu vrea electrica sa o preia. 

Domnul consilier Rus Marinel. Sa se mentioneze in procesul verbal ca nu 
votez capitolul de la scoala, sau imi dau demisia din consiliul de administratie 

de la scoala 

Nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare. 

Pre1edintele de 1edi,ta - domnul Gavriloaie Iacob , supune plenului 
proiectul de hotarare : 

Rezultat Vot 
Da 6 
Nu 5 

Abtinere 0 
Au votat 11 

Nu au votat 0 
Absenti 0 

Total 11 
. Observatii 

1. BRUMA MIHAi Nu 

2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU Da 

3. GAVRILOAIE IACOB Da 

4. GALAN VASILE Da 

5. GHEORGHITA AURORA Nu 

6. GEORGITA NICOLAE Nu 

7. GROZAVILIE Da 



8. MOLDOVAN IOAN Nu 

9. MUTI DANIEL Da 

10. NASTUTA DANIEL-ONISIM Nu 

11. RUS MARINEL Da 

Cu 6 voturi ,,pentru" $i 5 voturi "impotriva! din 11 consilieri prezenti se adopta 
hotarare nr. 1/2022 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi 

Proiect de hotarare privind aprobarea , statului de functii §i numarul maxim 
de posturi pentru aparatului de specialitate al primarului comunei REBRA; 

Domnul secretar general Calini Vasile, prezinta in fata consilierilor locali 
proiectul de hotarare si materialele aferente acestuia. 

Domnul secretar general Calini Vasile, informeaza consilierii despre 

cvorum si nr. de voturi necesare pentru adoptarea hotararii, 

Nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare. 

Pre$edintele de $edinta domnul consilier Georgita Nicolae supune la vot 
proiectul de hotarare. 

Rezultat Vot 
Da 0 
Nu 11 

Abtinere 0 
Au votat 11 

Nu au votat 0 
Absenti 0 

Total 11 
Observatii 

1. BRUMA MIHAi Nu 

2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU Nu 

3. GAVRILOAIE IACOB Nu 

4. GALAN VASILE Nu 

5. GHEORGHITA AURORA Nu 

6. GEORGITA NICOLAE Nu 



7. GROZAVILIE Nu 

8. MOLDOVAN IOAN Nu 

9. MUTI DAN IEL Nu 

10. NASTUTA DANIEL-ONISIM Nu 

11. RUS MARINEL Nu 

Cu 11 voturi ,,pentru " din 11 consilieri prezenti se adopta hotararea nr. 
2/2022 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi 

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei $COlare in comuna 
Rebra judetul Bistrita-Nasaud pentru anul $COiar 2022-2023. 

Primarul comunei domnul Danci Stefan , prezinta in fata consilierilor 

locali proiectul de hotarare si materialele aferente acestuia. 

Domnul secretar general Calini Vasile , informeaza consilierii despre 
cvorum si nr. de voturi necesare pentru adoptarea hotararii. 

Nefiind alte discutii pe marginea proiectului de hotarare, domnul pre$edinte de 

$edinta Gavriloaie Iacob, supune la vot proiectul de hotarare: 

Rezultat Vot 
Da 11 
Nu 0 

Abtinere 0 
Au votat 11 

Nu au votat 0 
Absenti 0 

Total 11 
Observatii 

1. BRUMA MIHAi Da 

2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU Da 

3. GAVRILOAIE IACOB Da 

4. GALAN VASILE Da 

5. GHEORGHITA AURORA Da 

6. GEORGITA NICOLAE Da 



7. GROZAVILIE Da 

8. M OLDOVAN IOAN Da 

9. MUTI DANIEL Da 

10. NASTUTA DANIEL-ONISIM Da 

11. RUS MARINEL Da 

Cu 11 voturi ,,pentru" din 11 consilieri prezenti se adopta hotararea nr. 3/2022 

Nemaifiind alte probleme de ridicat, domnul pre~edinte de ~edinta 
multume?te consllierilor ?i declara inchise lucrari le ~edintei ordinare din data 
de 10.02.2022 a Consiliului local al comunei Rebra. 

PRE$EDINTE DE $EDINJA, 

Gavriloaie Iacob 
CV/2 ex. 

SECRETARUL GENERAL AyiOMUNEI, 

CalinL~ile 

Prezentul proces - verbal a fost aprobat in ?edinta ordinara. din data de 
31.03.2022. cu un numar de .. ~ ... voturi ,,pentru" .. -.. "abtineri ".-... '1mpotriva" 




