
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRA

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 21.12.2022, în ședința ordinară 
a Consiliului Local al comunei Rebra

La  şedinţă  participă:Primarul  comunei  domnul   Danci
Ștefan,Viceprimarul  comunei  domnul  Năstuță  Daniel-Onisim,  Secretarul
General al comunei Rebra, domnul Călini Vasile  . 
         Aceasta  face apelul nominal al  consilierilor convocați , unde se
constatată că sunt prezenți 10 consilierii  din 11 consilieri  care compun
consiliul  local  ,  cei  prezenți    semnează  în  registrul  de  prezență  al
ședințelor  consiliului  local  ,  prezenți  fiind  următorii:  BRUMA  MIHAI,
GAVRILOAIE  IACOB,  GALAN  VASILE,  GHEORGHITA  AURORA, BRUMA
MIHAI ,GROZAV ILIE , MOLDOVAN IOAN, MUTI DANIEL  , NASTUTA DANIEL-
ONISIM  și  RUS MARINEL.

Absentează  motivat : GEORGITA NICOLAE.
Nu sunt reprezentanți ai altor instituții , mass-media.
Ședința ordinară a comunei Rebra  a fost convocată prin Dispoziţia

primarului comunei Rebra NR.62 din 17.11.2022.
Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 10 consilieri locali din

numărul  de  11  consilieri  locali  în  funcţie  convocati.Dl  Consiler  Local
GEORGIȚĂ NICOLAE lipsește motivat.

Președintele de șediță -  domnul Muti Daniel.
Domnul consilier local  Muti Daniel :  Declar deschisă a 23 – a

sedință  din al 8-lea mandat al Consiliului Local Rebra.Pe ordinea de zi
avem 4 puncte : 

         Ordine de zi:                                                                                 
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare.
2. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

3. Proiect de hotărâre nr. 20, privind rectificarea bugetului local al 
comunei Rebra

4. Proiect de hotărâre nr. 18, privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale  , datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebra pt
anul 2023.

Domnul Secretar General Călini Vasile: Domnule Președinte aduc 
aminte regulamentul Consiliului Local și să încercam se respectăm Codul 
Administrativ având în vedere ultimele ședințe.Dacă cineva dorește să ia 
cuvântul se încrie înainte de dezbaterea fiecărui punct din ordinea de zi. Daca 
se aude in discuții sau se aude numele unuia dintre noi acesta are dreptul la 
clarificări.



Cine nu respecta aceste reguli stabilite în Consiliul Local îl rog pe Domnul
Președinte să aplice sancțiunile necesare prevăzute în regulament.

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.
Întrebări, interpelări și răspunsuri.

Domnul președinte de ședință  Muti Daniel:  supune la vot procesul 
verbal de la ședința anterioară:

Se aprobă cu 10 
voturi.

Se trece la 
punctul 

2 de pe 
ordinea 

de zi.

Întrebări, interpelări și răspunsuri.
Domnul președinte de ședință  Muti Daniel : Întreabă 

dacă vrea cineva să se încrie la cuvânt.

Rezultat Vot
Da 10
Nu 0

Abţinere 0
Au votat 10

Nu au votat 0
Absenţi 1

Total 10
Observaţii

1. BRUMA MIHAI Da

2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU Da

3. GAVRILOAIE IACOB Da

4. GALAN VASILE Da

5. GHEORGHITA AURORA Da

6. GEORGITA NICOLAE Absent

7. GROZAV ILIE Da

8. MOLDOVAN IOAN Da

9. MUTI DANIEL Da

10. NASTUTA DANIEL-ONISIM Da

11. RUS MARINEL Da



Domnul consilier local Gavriloaie Iacob: Eu aș avea ceva 
de spus.
Domnul consilier local Rus Marinel: Și eu aș avea de spus 
ceva.
Domnul președinte de ședință  Muti Daniel :Deci Domnul

Consilier Gavriloaie Iacob și Domnul Consilier Rus Marinel doresc sa 
i-a cuvântul.

Domnul consilier local Gavriloaie Iacob: Am fost întrebat 
de cetățenii de la Comoniță dacă drumul de acolo ar putea fi inclus 
în Proiectul de asfaltare?
    Primarul comunei domnul Danci Ștefan : Doar dacă vom 
primii suplimentar restul banilor care au fost prevâzuți în proiect , pe
acestă problemă s-a mai discutat , am fost nevoiți să mai tăiem din 
porțiunea de drum cu asflat având în vedere că proiectul inițial a 
fost de 22 de milioane iar noi am obținut 10 milioane , încercăm sa 
punem covor de asflat pe porțiunea caselor. 

Domnul consilier local Gavriloaie Iacob: Domnule Primar 
cetățenii vă roagă sa cuprindem în bugetul de anul viitor un capac 
pentru scrie la Capelă sau daca nu să ne punem toate cultele de 
acord și să ne ajutati și dumneavoastră cu o parte și să luăm unul.
     Primarul comunei domnul Danci Ștefan : S-a mai discutat 
și categoric o sa îl luam , este nevoie și o să îl luăm din bugetul 
local, nu se pune în discuție să pună bani oamenii.

V-aș ruga un lucru ,când o sa il luam să rămână acolo , să nu 
fie mutat pentru protectia lui pentru că unii oameni nu au protectie 
la priză și se poate strica.

Domnul consilier local Rus Marinel :  În ședința din 
septembrie a-ți zis că se sparge Școala din Łunca Pietrei,mă 
întreabă oamenii în ce stagiu suntem.

Primarul comunei domnul Danci Ștefan: Noi avem cu 
Doamna Director o înțelegere , încercăm să intrăm pe reabilitare.

Doamna Cosilier Georgiță Aurora : Eu am încercat 
proiectul despre care am vorbit dar din păcate au fost doar căteva 
județe care au fost admise iar județul nostru nu se afla pe aceea 
listă.

Domnul consilier local Rus Marinel :  Tot în septembrie a-
ți zis că este un proiect pe Gal Tara Năsăudului.

Primarul comunei domnul Danci Ștefan: Da , trebuie să 
merg la semnat și cât se poate de repede să-l implementăm.Suma 
este aprobată iar împreună cu Doamna Aurora am ales 
echipamentele care se vor aduce și aici în centru și în Lunca Pietrei.



Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre 
nr. 20, privind rectificarea bugetului local al comunei Rebra

Domnul președinte de ședință  Muti Daniel : Domnule 
primar aveți cuvântul la punctul 3 de pe ordinea de zi.

Primarul Comunei domnul Danci Ștefan: Citește proiectul 
de hotărâre și il explică în detaliu.

Domnul președinte de ședință  Muti Daniel : Supun la vot
Proiectul de Hotărâre Nr 20/2022. 

Președintele de șediță -  domnul  Muti Daniel, supune plenului
proiectul de hotărâre nr. 20/2022 :

Rezultat Vot
Da 10
Nu 0

Abţinere 0
Au votat 10

Nu au votat 0
Absenţi 1

Total 10
Observaţii

1. BRUMA MIHAI Da

2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU Da

3. GAVRILOAIE IACOB Da

4. GALAN VASILE Da

5. GHEORGHITA AURORA Da

6. GEORGITA NICOLAE Absent

7. GROZAV ILIE Da

8. MOLDOVAN IOAN Da

9. MUTI DANIEL Da



10. NASTUTA DANIEL-ONISIM Da

11. RUS MARINEL Da

Cu 10 voturi pentru din 11 consilieri prezenți se aprobă proiectul de 
hotărâre nr 20. 

Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi : proiect de 
hotărâre nr. 18, privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale  , datorate de persoanele fizice și juridice din comuna 
Rebra pt anul 2023.

Primarul Comunei domnul Danci Ștefan: Citește proiectul 
de hotărâre și il explică în detaliu.

Domnul Secretar General Călini Vasile: Domunle 
Președinte de ședință dacă mai sunt discuții dacă nu putem închide 
sedința.

Domnul președinte de ședință  Muti Daniel : Supun la vot
Proiectul de Hotărâre Nr 18/2022. 

Rezultat Vot
Da      10
Nu 0

Abţinere 0
Au votat 10

Nu au votat 0
Absenţi 1

Total 10
Observaţii

1. BRUMA MIHAI DA

2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU DA

3. GAVRILOAIE IACOB DA

4. GALAN VASILE DA

5. GHEORGHITA AURORA      DA

6. GEORGITA NICOLAE Absent

7. GROZAV  ILIE DA



8. MOLDOVAN IOAN Da

9. MUTI DANIEL DA

10. NASTUTA DANIEL-ONISIM DA

11. RUS MARINEL Da

Cu 10 voturi pentru din 11 consilieri prezenți se aprobă proiectul de 
hotărâre nr 18. 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI,

                  Muti Daniel                                         Călini Vasile
CV/2 ex.

Prezentul proces - verbal a fost aprobat in ședința  ordinara. din data  de 
…………………… cu un număr de ..…..  voturi 
„pentru”..-..”abțineri”.-.”împotrivă” 
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