
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRA 
 

 
PROCES-VERBAL 

 
 

Încheiat azi,28.02.2020, în ședința ordinară  

a Consiliului local al comunei Rebra 
 
 

La şedinţă participă: Primarul comunei DANCI ȘTEFAN, viceprimarul GĂLAN 
VASILE , Secretarul general comunei Rebra  – Călini Vasile  care 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:BACHIȘ ȘTEFAN , 
GAVRILOAIE DUMITRU -CORNELIU, GAVRILOAIE DUMITRU ,GĂLAN VASILE 

,GROZAV ILIE, GEORGIȚĂ IOAN ,MARCOIE NICOLAI, MUTI DANIEL , SZEP CAROL 
TĂUT NICOLAI . 

Lipsește motivat domnul consilier Scridon Victor. 

Nu sunt reprezentanți ai altor instituții sau mass-media. 
 Ședința ordinară a comunei Rebra  a fost convocată prin Dispoziţia Primarului 

Rebra  nr. 14 din 21.03.2019  . 
Şedinţa este legal constituită. Sunt prezenţi 10 consilieri locali din numărul de 

11 consilieri locali în funcţie convocati.  

Preşedintele de şedinţă, domnul GAVRILOAIE DUMITRU-CORNELIU 
,declară deschise lucrările şedinţei ordinare  a Consiliului local al Comunei Rebra .  

Preşedintele de şedinţă, domnul GAVRILOAIE DUMITRU-CORNELIU: cere 

secretarului general al comunei  să  supună aprobării procesul-verbal din data de 
30.12.2019. 

Nefiind obiecțiuni cu privire la procesul -verbal se aprobă astfel: 

 
Rezultat Vot 

Da 10 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 10 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 10 

Observaţii 

1.  BACHIŞ ŞTEFAN Da 

2.  GAVRILOAIE DUMITRU Da 

3.  GAVRILOAIE DUMITRU -CORNELIU Da 

4.  GĂLAN VASILE Da 

5.  GEORGITĂ IOAN Da 

6.  GROZAV ILIE Da 



7.  MARCOIE NICOLAI Da 

8.  MUTI DANIEL Da 

9.  SCRIDON VICTOR X 

10.  SZEP CAROL Da 

11.  TĂUT NICOLAI Da 

 
Procesul verbal se semnează de  președintele ședinței anterioare și de către 

secretarul general comunei. 

Preşedintele de şedinţă, domnul GAVRILOAIE DUMITRU-CORNELIU:Vă 
supun aprobării ordinea de zi: 

                 ordine de zi: 

 

 

                                                                                                                          
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  de venituri si cheltuieli a  

al  comunei Rebra. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  , statului de funcții şi numărul  

maxim de posturi pentru aparatului de specialitate al primarului  comunei 
REBRA; 

3. Informare  trimestrială al al aleșilor locali, privind problemele ridicate la 

întâlnirea cu cetăţenii; 
4. Raport anual de activitate pe anul 2019, al viceprimarului și consilierilor 

locali 
 
 

 
 
 

Rezultat Vot 

Da 10 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 10 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 10 

Observaţii 

1.  BACHIŞ ŞTEFAN Da 

2.  GAVRILOAIE DUMITRU Da 

3.  GAVRILOAIE DUMITRU -CORNELIU Da 

4.  GĂLAN VASILE Da 

5.  GEORGITĂ IOAN Da 



6.  GROZAV ILIE Da 

7.  MARCOIE NICOLAI Da 

8.  MUTI DANIEL Da 

9.  SCRIDON VICTOR X 

10.  SZEP CAROL Da 

11.  TĂUT NICOLAI Da 

Cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenți ordinea de zi a fost aprobată. 
 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  de venituri si cheltuieli a  al  
comunei Rebra. 

 Secretarul comunei , domnul Călini Vasile înformează consilierii locali 

despre cvorumul necesar adoptării hotărârii supusă dezbaterii. 

Primarul comunei, domnul  Danci Ștefan  prezintă proiectul de hotărâre și 

materialele aferente acestuia. 

Domnul Bachiș Ștefan  ,-consilier  intreabă  cum se face departajarea la 

clasele mici deoarece sunt  de exemplu la clasa a IV-a zece elevi cu media 
zece ? 
Primarul comunei, domnul  Danci Ștefan  răspunde că  doar la clasele V-

VIII se acorda sume pentru plecarea la mare. 

Domnul Bachiș Ștefan  ,-consilier   - va depune o cerere pentru eliberarea 

unui exemplar din hotărâre. În proiect la art.1 și 2 eu am văzut scris și 2019,și 

era scrisă Legea 215, și este comisia specială nr. 1. 

Secretarul comunei , domnul Călini Vasile este o greșeală s-a modificat 

între timp. Contabilitatea a făcut proiectul, în hotărâre este trecut cum 

trebuie, am observat și s-a modificat, Dumneavoastră ati venit primul după 

materiale și vi le-am predat așa cum au fost redactate inițial, pe urmă le-am 

modificat. 

Președintele de ședință, domnul consilier Gavriloaie Dumitru-Corneliu: 

dacă     sunt  alte discuții  , dacă nu,   atunci supun spre aprobare proiectul 
de hotărâre:  
 

 

 

 
Rezultat Vot 

Da 10 

Nu 0 

Abţinere 0 



Au votat 10 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 10 

Observaţii 

1.  BACHIŞ ŞTEFAN Da 

2.  GAVRILOAIE DUMITRU Da 

3.  GAVRILOAIE DUMITRU -CORNELIU Da 

4.  GĂLAN VASILE Da 

5.  GEORGITĂ IOAN Da 

6.  GROZAV ILIE Da 

7.  MARCOIE NICOLAI Da 

8.  MUTI DANIEL Da 

9.  SCRIDON VICTOR x 

10.  SZEP CAROL Da 

11.  TĂUT NICOLAI Da 

Cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenți , a fost aprobată Hotarea 

Consiliului local Rebra nr. 4/ 2020. 
 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea  , statului de funcții şi numărul  

maxim de posturi pentru aparatului de specialitate al primarului  comunei 
REBRA; 

 

 Secretarul comunei , domnul Călini Vasile înformează consilierii locali 

despre cvorumul necesar adoptării hotărârii supusă dezbaterii. 

Domnul Bachiș Ștefan  ,-consilier   de ce nu sunt trecute și salariile  

personalului.  
Secretarul comunei , domnul Călini Vasile înformează consilierii locali că la 

statul de funcții nu se trec salariile, aceste au fost trecut  când s-au aprobat 

salariile acum 2 ani. 

Domnul Bachiș Ștefan  ,-consilier   sugerează dl. Primar să se inființeze 

un post pentru accesarea fondurilor europene. La bibliotecă nu justifică postul 

și să fie ocupat  cu indemnizatie de un profesor sau invățător. La fonduri 

europene sunt bani care nu se accesează de comună și se pierd banii. 

Domnul Bachiș Ștefan  ,-consilier   ar trebui un birou de proiectare, pentru 

construcții care să ajute oamenii. 



Primarul comunei, domnul  Danci Ștefan  răspunde că  trebuie să angajăm 

un bibliotecar dar, acea persoană  să ridice pe site-ul primăriei  tot ce este 

prevăzut de lege să se publice . Ce fonduri europene nu sunt accesate. Să ni 

se spună ? Putem să avem 10 salariați, dacă nu ai un consultant și cine să-ți 

facă proiectul  este muncă în zadar. 

Președintele de ședință, domnul consilier GAVRILOAIE DUMITRU-
CORNELIU : dacă sunt discuții, nefiind ,   atunci supun spre aprobare 

proiectul de hotărâre:  
 

 

 
Rezultat Vot 

Da 10 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 10 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 10 

Observaţii 

1.  BACHIŞ ŞTEFAN Da 

2.  GAVRILOAIE DUMITRU Da 

3.  GAVRILOAIE DUMITRU -CORNELIU Da 

4.  GĂLAN VASILE Da 

5.  GEORGITĂ IOAN Da 

6.  GROZAV ILIE Da 

7.  MARCOIE NICOLAI Da 

8.  MUTI DANIEL Da 

9.  SCRIDON VICTOR x 

10.  SZEP CAROL Da 

11.  TĂUT NICOLAI Da 

Cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenți , a fost aprobată Hotarea 
Consiliului local Rebra nr. 5/ 2020. 

 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, 

Informare  trimestrială al al aleșilor locali, privind problemele ridicate la 
întâlnirea cu cetăţenii; 

În continuare se prezinta  informările de către aleșii locali. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, 



Se prezintă rapoartele de activitate ale viceprimarului și consilierilor pe anul 

2019. 

 
  Nefiind alte probleme de ridicat, domnul președinte de ședință Gavriloaie 
Dumitru-Corneliu mulțumește consilierilor și  declară închise lucrările ședinței 

ordinare  din data de 28.02.2020 a Consiliului local al comunei Rebra. 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI, 

           Gavriloaie Dumitru-Corneliu                        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” 

 
 
 
 
 
 
 
 


