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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRA 

PROCES-VERBAL 

incheiat azi, 25.11.2022, 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 10 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, ,GROZAV ILIE , MOLDOVAN IOAN, MUTI DANIEL , NASTUTA DANIEL
ONISIM , GEORGITA NICOLAE $i RUS MARINEL. 

Absenteaza motivat : BRUMA MIHAL 
Nu sunt reprezentanti ai altar institutii , mass-media. 
$edinta ordinara a comunei Rebra a fost convocata prin Dispozitia primarului 

comunei Rebra N R.62 din 17.11.2022. 
$edinta este legal constituita, fiind prezenti 10 consilieri locali din numarul de 

11 consilieri locali in functie convocati.DI Consiler Local Bruma Mihai lipse$te motivat. 

Presedintele de sedita - domnul Muti Daniel. ,. ' , , 

Domnul consilier local Muti Daniel : Declar deschisa a 13 - a sedinta din 
al 13-lea mandat al Consiliului Local Rebra.Pe ordinea de zi avem 4 puncte : 

Ordine de zi: 
1. Aprobarea procesului-verbal al $edintei anterioare. 
2. intrebari, interpelari $i raspunsuri. 
3. Proiect de hotarare nr. 19, privind rectificarea bugetului local al comunei Rebra 
4. Proiect de hotarare nr. 17, privind aprobarea Statutului comunei Rebra 

1. Se supune la vat de pre~edintele de ~edinta procesul verbal de la 
~edinta anterioara: · 

Rezultat Vot 
Da 10 
Nu 0 

Abtinere 0 
Au votat 10 

Nu au votat 0 
Absenti 1 

Total 10 



Observatii 
1. BRUMA MIHAi Absent 

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 aproba cu 10 voturi. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi . 

Intrebari, interpelari $i raspunsuri. 
Primarul comunei domnul Danci $tefan : La acest punct vreau eu 

sa spun ca s-au primit ni$te bani pentru $COala ,acuma lucreaza domnul 

Contabil la ele. 
Domnul consilier local Gavriloaie Iacob: Domnule Primar in 

proiectul de drumuri e cuprins si Run$orul pentru asfaltare? 

Primarul comunei domnul Danci $tefan : Da , este cuprins. Tot ce 

a fost cuprins in celalat proiect , cat sunt case O sa incercam sa acoperim cu 
asphalt drumurile.Luni o sa vina Doamna Daniela sa batem la pas $i sa 
analizam tot absolut sa $tim pe ce facem indicatorii tehnico-economici. 
Noi lucram deja la proiectul tehnic. 

Domnul consilier local Rus Marinel : La Tanti Mariuca in curba a 
zis ca ii vine mizeria in curte $i pe gradina daca putem gasi o solutie. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: Acolo a fost un $ant pe 
unde se scurge apa , acuma este astupat. Am facut propuneri sa luam tiava 
sa trecem apa prin tiava $i nuci cu acea varianta nu a fost de acord. 



Domnul consilier local Moldovan loan : Se discuta prin sat de 

ceva marcaje pe pa$unile comunei, oare nepute-ti spune ceva despre acestea. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: Este marcat spre 
curatare Domnul Secretar are studiul pedologic , actele toate sunt la el. 

Domnul secretar general Calini Vasile: In 2018 au venit proprietari 
de animale $i au inchiriat pa$unea,in urma acestor contracte de inchiriere este 
prevazut $a se curete muntii.Este un amenajament care arata cata suprafata 
este $i cata suprafata trebuie sa fie redata pa$unatului dupa ce se incheie 
contractul.In 1992 de la Oculul Silvie am primit o suprafata de 492 ha de 
pa$une, acum mai avem 360 ha.Pa$unile in general fac parte din sistemul de 

paji$ti nationale. 
Domnul consilier local Galan Vasile : Regenerare naturala care 

inseamna lastari pana la o anumita inaltime $i varsta iar de la o anumita 
inaltime se nume$te arboret. 

Domnul secretar general Calini Vasile: Pe pa$une au crescut 

arbori iar persoanele care au contract de inchiriere au obligatia sa le curete. 
Data trecuta s-au incedinat resturile dar acum nu se mai pot aprinde a$a ca 
am apelat la Ocolul Silvie sa le marcheze $i sa se extraga. 

Domnul consilier local Rus Marinel: Se poate fara Hotarare de 
Consiliu? 

Domnul secretar general Calini Vasile: Se poate ,este Hotarare 
facuta cand s-au facut contractele de inchiriere , tot atunci s-a stabilit ce se 

poate taia $i curata. 
Primarul comunei domnul Danci $tefan: Eu I-am chemat pe $eful 

de Ocol sa ne explice ce se poate face sa fie legal $i mai ales fara sa fie 
afectat regimul silvic. 

Domnul secretar general Calini Vasile: Noi avem contracte cu ei , 
ei au obigatii si noi la fel. 

Domnul consilier local Galan Vasile : Vreau sa imi spun punctul de 
vedere cu privire la materialul rezultat daca s-a facut punerea in valoare ,sa 
vedem ce material lemnos a rezultat $i sa stabilim valoarea acestui material 

lemnos.Sunt de acord sa se valorifice acest material cu o Hotarare de consiliu. 
Primarul comunei domnul Danci $tefan: Te intreb altceva ,cine o 

sa ia de pe munte materialul , pentru ca e$ti obligat sa ii iei de pe munte. 

Domnul consilier local Galan Vasile : Sa stabilim un pret pentru 
material $i sa vedem cine ii ia.Eu in calitate de consilier nu sunt de acord sa se 

de-a la chiria$i. 
Primarul comunei domnul Danci $tefan: Materialul nu se da 

gratis, se da contra cost dar ei sunt obligati sa ii scoata afara. 
Domnul consilier local Grozav Ilie : Eu tot am deschis subiectul $i 

am discutat sa facem ceva cu padurea asta de la munte care ne-au luat-o 
parvenii. 



Primarul comunei domnul Danci $tefan: Eu cred ca am fost destul 
de clar , proces am facut eu , procesul a picat pentru ca nu s-a contestat 7n 

termen. Singura conditie sa luam padurea 7napoi este sa o cedeze ei , noi am 
fost cu Domnul Secretar ne-am 7ntalnit iar ei sustin ca ea lor $i nu vor sa o 
cedeze. 

Padurea a fost silvica , cand s-au dat padurile ei au revedicat-o ca $i a 

lor au 7ntabulat-o $i gata. Noi am facut o 1ntelegere cu ei i-am ajutat cu ni$te 

treburi 7n schimb sa ne dea padurea 7napoi dar nu s-au tinut de promisiune. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 
"Proiect de hotarare nr. 19, privind rectificarea bugetului local al comunei 
Rebra" 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: " Prezinta proiectul de 
hotarare". 

Domnul consilier local Rus Marinel: Ce 7nseamna strazi , se 
repara ceva Strazi?? 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: Asta spun acuma , avem 
de plata reparatiile facute dupa calamitatiile din vara , Domnul Viceprimar $tie 
despre ce e vorba. 

Domnul consilier local NASTUTA DANIEL-ONISIM : Explica 

consilerilor care sunt cheltuielile cauzate de calamitati $i care sunt costurile. 
Domnul consilier local Moldovan loan : intreaba $i la poduri cat 

se cheltuie. 
Primarul comunei domnul Danci $tefan: 50.000 de mii lei pentru 

podul din sus. 
Domnul consilier local Moldovan loan : Vreau sa mai expun o 

problema pe care nu am pre insistat , este drumul pe Greii Lacului , am $i eu 
un pie de loc acolo , mai este $i lume acolo care 7ntreaba de el , putem face 
ceva $i acolo? 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: in primavara s-a dus 
piarta acolo $i s-a pus pe drum.Eu $tiu ca acum 2 ani s-a lucrat acolo. 
Acuma se lucreaza la conducta de apa de pe vale ,se pune coloana noua $i 
canalizare sa fie pregatit drumul pentru lucrarile de asfaltare din primavera. 

Preiedintele de ied~ta - domnul Muti Daniel, supune plenului proiectul 
de hotarare nr. 17/2022 : 

Rezultat Vat 
Da 10 
Nu 0 



Abtinere 0 
Au votat 10 

Nu au votat 0 
Absenti 1 

Total 10 
Observatii 

1. BRUMA MIHAi Absent 

2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU Da 

3. GAVRILOAIE IACOB Da 

4. GALAN VASI LE 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 

Cu 10 voturi pentru din 11 consilieri prezenti se aproba hotararea 
nr. 19/2022 

Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotarare nr. 17, 
privind aprobarea Statutului comunei Rebra" 

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

Domnul consilier local Muti Daniel : Supune la vat proiectul 

Rezultat Vot 
Da 10 
Nu 0 

Abtinere 0 
Au votat 10 

I Nu au votat 0 
Absenti 1 



Total 10 
Observatii 

1. BRUMA MIHAi Absent 

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 

inafara ordinii de zi s-au purtat discutii personale , de catre consi lierii 
Moldovan loan, Galan Vasile ?i secretarul general al comunei. 

Nemaifiind alte probleme de ridicat, domnul pre~edinte de ~edinta 
multume!;>te consilierilor ?i declara inchise lucrarile !;>edintei ordinare din data 
de 25.11.2022 a Consiliului local al comunei Rebra. 

PRE$EDI~~ DE $EDINJA, 

M~ niel 
CV/2 ex. 

SECRETARUL GENL COMUNEI, 

/asile 

Prezentul proces7verbal a fost aprobat in ?edinta ordinara . din data dera.(.12.22. 
cu un numar de .1.0. . voturi ,,pentru" .. -.. "abtineri".-.'1mpotriva" 




