
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRA 
 
 

PROCES-VERBAL 

 
 

Încheiat azi,28.01.2021, în ședința ordinară  
a Consiliului local al comunei Rebra 

 
 

La şedinţă participă:Viceprimarul comunei domnul  Năstuță Daniel-Onisim, Secretarul 
general comunei Rebra  – Călini Vasile  care face apelul nominal al  consilierilor convocați , 
unde se constatată că sunt prezenți 11 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 DUMITRU, GAVRILOAIE IACOB, 
GALAN VASILE, GHEORGHITA AURORA, GEORGITA NICOLAE,GROZAV ILIE  MOLDOVAN 
IOAN, MUTI DANIEL,NASTUTA DANIEL-ONISIM si RUS MARINEL. 

Lipsește motivat domnul primar Danci Ștefan. 
Nu sunt reprezentanți ai altor instituții , mass-media, sau al publicului.  
Ședința ordinară a comunei Rebra  a fost convocată prin dispoziţia primarului 

comunei Rebra  nr. 2 din 21.02.2020  . 

Şedinţa este legal constituită. Sunt prezenţi 11 consilieri locali din numărul de 11 
consilieri locali în funcţie convocati.  

Secretarul general al comunei Rebra  -  domnul Călini Vasile  , supune plenului 
procesul-verbal din ședința anterioară : 

  
Rezultat Vot 

Da 11 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 11 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 11 

Observaţii 

1.  BRUMA MIHAI Da 

2.  GAVRILOIE DUITRU 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 aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

Președintele de șediță -  domnul Rus Marinel   , supune plenului ordinea de zi : 
          

ordine de zi: 

                                                                                      
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare. 
2. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului local al comunei Rebra 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare in comuna Rebra  
județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2021-2022 

5. Proiect de hotărâre privind  declararea unui bun de uz  public local în vederea 

actualizării   inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Rebra , 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rebra nr. 17/1999, cu modificările si 

completările ulterioare 
Rezultat Vot 

Da 11 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 11 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 11 

Observaţii 

12.  BRUMA MIHAI Da 

13.  GAVRILOIE DUITRU Da 

14.  GAVRILOAIE IACOB Da 

15.  GALAN VASILE Da 

16.  GHEORGHITA AURORA Da 

17.  GEORGITA NICOLAE Da 

18.  GROZAV ILIE Da 



19.  MOLDOVAN IOAN Da 

20.  MUTI DANIEL Da 

21.  NASTUTA DANIEL-ONISIM Da 

22.  RUS MARINEL Da 

 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

 

Întrebări, interpelări și răspunsuri. 

Domnul consilier Rus Marinel . În ședința consiliului de administrație a școlii s-a 

discutat dacă începe școala nu le ajunge dezinfectantul 

Domnul viceprimar Năstuță Daniel-Onisim. Nu cred că o să fie probleme. O să 

fie adoptat bugetul și  o să fie alocate sume în acest sens. 

Domnul consilier Grozav Ilie. Referitor la achiziția unei mașini. Ar fi mi bine să se 

achiziționeze un dumper. 

Domnul consilier Moldovan Ioan. Atunci să fie luate amândouă. 

Domnul viceprimar Năstuță Daniel-Onisim. Intenționăm ca să putem intra pe 

drumurile comunale cu mașină mare. Drumurile pe viitor nu au să arate așa ca acum.  

Avem de strâns gunoaiele de Peste apă, dacă punem coșuri pe stâlpi. În ce le 

adunăm. Nu pot merge cu buldoexcavatorul să transport gunoaie.  

Domnul consilier Grozav Ilie. Cu dumperul se poate merge în locuri greu 

accesibile. Să ținem cont de acest lucru. 

Domnul viceprimar Năstuță Daniel-Onisim. Nu zic că nu dar, o camionetă este 

necesară  pentru comună de exemplu pentru transportat piatră de la Pietriș este mai 

rentabil să se facă cu o mașină mai mare nu cu dumper. 

Domnul secretar general Călini Vasile, crede că pentru lămurirea situației se 

poate pune pe Facebook o întrebare ce este mai necesar pentru comună. 

 Domnul consilier Grozav Ilie. Nu este bine să se facă pe Facebook , deoarece 

internetul este pentru tineri și cei mai în vârstă nu au internet. 

Domnul consilier Galan Vasile,  crede că ar trebui pusă întrebarea dacă să 

cumpăram camionetă sau o mașină a primăriei, întrucât cei din primărie se 

deplasează în interes de serviciu cu mașina personală 



Domnul Gavriloaie Dumitru. Dacă se fac drumuri, atunci este necesar o mașină 

care să se deplaseze mai repede. Dacă este vorba de incendii constat că noi nu avem 

un om care să facă acest serviciu. Parva are 24 de angajați . 

Domnul secretar general Călini Vasile, să vedem cum este bugetul anul acesta 

deoarece se previzionează să fie  pe jumătate. Si este nevoie de  personal pentru a 

face administrație publică. 

Domnul consilier Moldovan Ioan. La o comună ca Rebra nu cred că nu se poate 

angaja un funcționar. Am redus indemnizația. Îl plătim și din banii care ni se 

cuveneau ca indemnizație. 

Doamna  consilier Gheorghiță Aurora. Să vină bugetul și atunci vom vedea ce 

vom face. 

Domnul consilier Rus Marinel . În legătură cu școala nu am terminat, mai sunt 

nevoie de camere de supraveghere la localurile de Peste apă, în Centru și în Lunca 

Pietrii, alarme de incendiu. Trebuie poartă la intrare la școala din centru. 

Domnul Gavriloaie Dumitru. Se poate amenaja terenul de peste apă, pe vremea 

când eram eu primar, am amenajat terenul de fotbal, am făcut tribună cu 200 de 

locuri, am făcut garduri cu ajutorul oamenilor din sat. Si acuma se poate face, nu știu 

cum stăm cu proiectul de peste apă. Și să nu mai meargă cu mașinile peste apă.  

Domnul consilier Georgiță Nicolaie . Da, putem face dar să ia măsuri poliția. Au 

fost cazuri când au fost oprite camere și după acel eveniment li s-a dat iarăși drumul. 

Domnul viceprimar Năstuță Daniel-Onisim. După ce o să se amenajeze peste 

apă, o să reglementăm mai multe lucruri. 

 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi 

1.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului local al comunei Rebra 
 

Secretarul general al comunei  informează  consiliul local despre  cvorumul necesar 

adoptării hotărârii în cauză. 

Secretarul general , domnul Călini Vasile  prezintă  în fața consilierilor locali  

proiectul de hotărâre si materialele aferente acestuia. 

Doamna  consilier Gheorghiță Aurora  și domnul consilier Gălan . Propun ca 

să le fie trimise pe e-mail materialele ședinței.  



Secretarul general , domnul Călini Vasile , da este de acord, dar nu au toți adresă 

de e-mail. Dar iarăși ne lovim de o persoană care să facă aceste lucruri, întrucât eu 

nu pot acoperi și  această activitate.  

Nu mai  sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. 

Președintele de șediță -  domnul Rus Marinel  , supune plenului ordinea de 

proiectul de hotărâre cu propunerile făcute : 
 

 
Rezultat Vot 

Da 11 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 11 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 11 

Observaţii 

23.  BRUMA MIHAI Da 

24.  GAVRILOIE DUITRU Da 

25.  GAVRILOAIE IACOB Da 

26.  GALAN VASILE Da 

27.  GHEORGHITA AURORA Da 

28.  GEORGITA NICOLAE Da 

29.  GROZAV ILIE Da 

30.  MOLDOVAN IOAN Da 

31.  MUTI DANIEL Da 

32.  NASTUTA DANIEL-ONISIM Da 

33.  RUS MARINEL Da 

 
 
Cu 11 voturi „pentru” din 11 consilieri prezenți se adoptă hotărâre nr. 1/2021 
 

 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi 



Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare in 
comuna Rebra județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2021-2022 

 
Secretarul general al comunei  informează  consiliul local despre  cvorumul necesar 

adoptării hotărârii în cauză. 

Secretarul general, domnul  Călini Vasile  prezintă  în fața consilierilor locali  

proiectul de hotărâre si materialele aferente acestuia. 

Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. 

Președintele de ședință -  domnul Rus Marinel  , supune plenului ordinea de 
proiectul de hotărâre  : 
 

 
Rezultat Vot 

Da 11 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 11 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 11 

Observaţii 

1.  BRUMA MIHAI Da 

2.  GAVRILOIE DUITRU 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 

 
 

Cu 11 voturi „pentru” din 11 consilieri prezenți se adoptă hotărâre nr. 2/2021 



 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi 

Proiect e hotărâre privind - Proiect de hotărâre privind  declararea unui bun de uz  public 
local în vederea actualizării   inventarului bunurilor aparținând domeniului public al 

Comunei Rebra , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rebra nr. 17/1999, cu 
modificările si completările ulterioare 

Secretarul general al comunei  informează  consiliul local despre  cvorumul necesar 
adoptării hotărârii în cauză. 

Secretarul general , domnul  Călini Vasile  prezintă  în fața consilierilor locali  

proiectul de hotărâre si materialele aferente acestuia. 

Nefiind alte discuții pe marginea proiectului de hotărâre  presedintele de ședință 
domnul Rus Marinel supune la vot  proiectul de hotârâre : 
 

 
Rezultat Vot 

Da 11 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 11 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 11 

Observaţii 

1.  BRUMA MIHAI Da 

2.  GAVRILOIE DUITRU 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 



 
 
Cu 11 voturi „pentru” din 11 consilieri prezenți se adoptă hotărâre nr. 3/2021 
 

 
  Nefiind alte probleme de ridicat, domnul președinte de ședință  mulțumește 
consilierilor și  declară închise lucrările ședinței ordinare  din data de 28.01.2021 a 
Consiliului local al comunei Rebra. 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI, 

                 RUS MARINEL                                            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” 

 
 
 
 
 


