ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
COMUNA REBRA

CONSILIUL LOCAL

PRIMARUL COMUNEI REBRA
Nr .7 A 109 din 23.01.2020

CONVOCARE

-

În conformitate cu prevederile art art.133 alin (1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ , se convoacă Consiliul
local al comunei Rebra în şedinţă ordinara pentru ziua de Joi 30 ianuarie 2020, ora 19,la sediul
primăriei, cu următorul proiect de

ordine de zi:
1. Proiect de privind aprobarea organizării rețelei școlare in comuna Rebra județul Bistrița-Năsăud pentru
anul școlar 2020-2021
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2020 pentru
persoanele beneficiare de ajutor social care au obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrările de
interes local
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a
cofinantarii proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Bistrita Nasaud’’ finantat prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și
canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului Consiliul local Rebra.sa
voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud adoptarea Hotărârii
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ’’Proiect
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud’’ finantat prin
Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 si a Planului anual de evolutie a
tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentru includerea Planului anual de evolutie a
tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
in judetul Bistrita-Nasaud nr.3/17.09.2008.
4. Raportul anual al primarului privind starea economică și de mediu
CONSILIERI:
Nr. crt.

Numele si prenumele

Semnătura

1.

BACHIŞ ŞTEFAN

2.

GAVRILOAIE DUMITRU

3.

GAVRILOAIE DUMITRU -CORNELIU

4.

GĂLAN VASILE

5.

GEORGITĂ IOAN

6.

GROZAV ILIE

7.

MARCOIE NICOLAI

8.

MUTI DANIEL

9.

SCRIDON VICTOR

10.

SZEP CAROL

11.

TĂUT NICOLAI

PRIMAR,
DANCI ȘTEFAN
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Nr .7 A 109

din 23.01.2020
PROCES - VERBAL

Subsemnatul Calini Vasile , secretar general al comunei Rebra, azi 23.01.2020, am procedat la afisarea la
avizierul comunei, a convocatorului consiliului local pentru sedinta ordinara din data de 30.01.2020, pentru
aducerea la cunostinta a ordinei de zi, conform art. 133 și 134 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ

.

Nr .7 A 109

SECRETAR,
Vasile Calini

din 23.01.2020
PROCES - VERBAL

Subsemnatul Calini Vasile , secretar general al comunei Rebra, azi 23.01.2020, am procedat la afisarea la
avizierul comunei, a convocatorului consiliului local pentru sedinta ordinara din data de 30.01.2020, pentru
aducerea la cunostinta a ordinei de zi, conform art. 133 și 134 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ
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SECRETAR,
Vasile Calini

SECRETAR GENERAL
Nr .7 A 109 din 23.01.2020

CĂTRE,
Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie,
muncă și protecție socială ,protecție copii tineret și sport
Alăturat vă inaintăm pentru avizare consultativă următoarele proiecte de hotărâri :

5. Proiect de privind aprobarea organizării rețelei școlare in comuna Rebra județul
Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2020-2021

După avizare vă rugăm să fie returnate secretarului general înainte de intrare în plenul
ședintei ordinare din data de 30.01.2020, ora 19.
PRIMAR,
Danci Ștefan

SECRETAR,
Călini Vasile
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PRIMARUL COMUNEI REBRA
Nr.111 din 23.01.2019

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea organizării retelei scolare in comuna
Rebra judetul Bistriţa-Năsăud începând cu anul scolar 2020-2021

Subsemnatul Danci Stefan primar al comunei Rebra avand în vedere:
- Avizul conform nr. 10666/16.12.2019 al Inspectoratului Scolar Judetean
Bistrita-Năsăud transmis prin adresa nr. 10782 din 18.12.2019
- prevederile art.19 alin (4), art. ,61 alin. (2),art.94 alin (2) lit ”d” , şi art. 95
alin (1) lit. ”o” din Legea nr. 1/2011- Legea educatiei nationale cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul M.E.N. nr. 5090/2019;
- prevederile art. 7 , 191 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;
În temeiul prevederilor art. 129(1) și (2) lit „d” alin. (7) , lit. „a” Ordonanța de
Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ
Se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea organizării
retelei scolare in comuna Rebra judetul Bistriţa-Năsăud începând cu anul scolar
2020-2021
PRIMAR,
Ştefan Danci
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Nr. 110 din 23.01.2020

RAPORT
Asupra proiectului de hotărâre

privind aprobarea organizării retelei scolare in comuna
Rebra judetul Bistriţa-Năsăud începând cu anul scolar 2020-2021
Subsemnatul Călini Vasile secretar general al comunei Rebra;
Având în vedere:

Avizul conform nr. 10666/16.12.2019 al Inspectoratului Scolar Judetean
Bistrita-Năsăud transmis prin adresa nr. 10782 din 18.12.2019
- prevederile art.19 alin (4), art. ,61 alin. (2),art.94 alin (2) lit ”d” , şi art. 95
alin (1) lit. ”o” din Legea nr. 1/2011- Legea educatiei nationale cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul M.E.N. nr. 5090/2019;
- prevederile art. 7 , 191 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;
În temeiul prevederilor art. 129(1) și (2) lit „d” alin. (7) , lit. „a” Ordonanța de
Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrative.
Constat că proiectul de hotărâre este intemeiat si este necesar pentru
buna desfăsurare activitătii de invatamant în localitatea Rebra, astfel că
propun supunerea acestuia spre adoptare consiliului local
Secretar general,
Călini Vasile
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Comisia socială pentru activitati
social-culturale, invatamant sanatate
si familie, munca si protectie socială,
activitati sportive si de agrement

Nr. 109 din 29.01.2020

RAPORT
privind aprobarea organizării retelei scolare in comuna
Rebra judetul Bistriţa-Năsăud începând cu anul scolar 2020-2021
In şedinţa Comisia socială pentru activitati social-culturale, invatamant
sanatate si familie, munca si protectie socială,
activitati sportive si de agrement de pe lângă Consiliul Local al comunei Rebra
potrivit art.125, art.136 (5) ,(6) şi (7) Ordonanța de Urgență a Guvernului
României nr.57 din 3 iulie 2017, privind Codul administrativ, azi 29.01.2020,
am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat şi am dispus avizarea
de adoptare/respingere.

Acesta se încadrează în:

- Avizul conform nr. 10666/16.12.2019 al Inspectoratului Scolar Judetean
Bistrita-Năsăud transmis prin adresa nr. 10782 din 18.12.2019
- prevederile art.19 alin (4), art. ,61 alin. (2),art.94 alin (2) lit ”d” , şi art. 95
alin (1) lit. ”o” din Legea nr. 1/2011- Legea educatiei nationale cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul M.E.N. nr. 5090/2019;
- prevederile art. 7 , 191 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;
Prezentul aviz a fost emis cu un număr de .... voturi „pentru” …….. voturi „împotrivă
„şi………. „abţineri” de la vot.
PRESEDINTE ,
MARCOIE NICOLAI

SECRETAR,
GAVRILOAIE DUMITRU
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HOTARARE
privind aprobarea organizării rețelei școlare in comuna
Rebra județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2020-2021
Consiliul local al comunei Rebra intrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2019, în
prezenţa a........ consilieri;

-

-

-

Avand in vedere:
Referatul de aprobare nr. 111 din 23.01.2020 a Primarului comunei Rebra;
Raportul nr.110 din 23.01.2020 a secretarului comunei Rebra;
Raportul nr.109 din 29.01.2020 a comisie Juridice de specialitate consiliului local
Rebra;
Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud transmis prin
adresa nr. 149/9 .01.2019
În conformitate cu:
Avizul conform nr. 10666/16.12.2019 al Inspectoratului Scolar Judetean BistritaNăsăud transmis prin adresa nr. 10782 din 18.12.2019
- prevederile art.19 alin (4), art. ,61 alin. (2),art.94 alin (2) lit ”d” , şi art. 95 alin (1)
lit. ”o” din Legea nr. 1/2011- Legea educatiei nationale cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul M.E.N. nr. 5090/2019;
prevederile art. 7 , 191 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;
În temeiul prevederilor art. 129(1) și (2) lit „d” alin. (7) , lit. „a” Ordonanța de
Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă organizarea rețelei școlare in comuna Rebra județul Bistrița-Năsăud
pentru anul școlar 2020-2021 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Secretarul comunei Rebra , va comunica prezenta hotarare cu:
- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud
- Primarul comunei Rebra
- Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud.
Prezenta hotararea a fost adoptata cu __ voturi din __ consilieri prezenţi
PRESEDINTE DE SEDINTA,
GAVRILOAIE DUMITRU CORNELIU
CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei,
Vasile Călini
DIN

NR.1
30.01.2020
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HOTARARE
privind aprobarea organizării rețelei școlare in comuna
Rebra județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2020-2020
Consiliul local al comunei Rebra intrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2019, în
prezenţa a........ consilieri;

-

-

-

Avand in vedere:
Referatul de aprobare nr. 111 din 23.01.2020 a Primarului comunei Rebra;
Raportul nr.110 din 23.01.2020 a secretarului comunei Rebra;
Raportul nr.109 din 29.01.2020 a comisie Juridice de specialitate consiliului local
Rebra;
Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud transmis prin
adresa nr. 149/9 .01.2019
În conformitate cu:
Avizul conform nr. 10666/16.12.2019 al Inspectoratului Scolar Judetean BistritaNăsăud transmis prin adresa nr. 10782 din 18.12.2019
- prevederile art.19 alin (4), art. ,61 alin. (2),art.94 alin (2) lit ”d” , şi art. 95 alin (1)
lit. ”o” din Legea nr. 1/2011- Legea educatiei nationale cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul M.E.N. nr. 5090/2019;
prevederile art. 7 , 191 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;
În temeiul prevederilor art. 129(1) și (2) lit „d” alin. (7) , lit. „a” Ordonanța de
Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă organizarea rețelei școlare in comuna Rebra județul Bistrița-Năsăud
pentru anul școlar 2020-2021 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Secretarul comunei Rebra , va comunica prezenta hotarare cu:
- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud
- Primarul comunei Rebra
- Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud.
Prezenta hotararea a fost adoptata cu __ voturi din __ consilieri prezenţi

23.01.2020
PRIMAR,
Ştefan Danci

Prezenta hotărâre poate fi adoptata cu majoritatea ABSOLUTĂ.
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HOTARARE
Privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2020 pentru persoanele
beneficiare de ajutor social care au obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrările de
interes local
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRA,JUD.BISTRIŢA-NĂSĂUD in prezenta
a______consilieri;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare cu nr. 112/23.01.2020 a primarului comunei Rebra prin
care se arată necesitate adoptării unei astfel de hotărâri;
- Raportul nr. 113 din 23.01.2020 întocmit de asistentul social din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, prin care se arată necesitatea stabilirii a criteriilor care stau la baza
calculului venitului anual şi lunar incepand cu 01 ianuarie 20120 în vederea aplicării prevederilor
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
- Raportul nr.114 din 29.01.2020 al Comisiei sociale pentru activitati socialculturale, invatamant sănătate si familie, munca si protecţie social, activitati sportive si de agrement
- prevederile art.4,6,8 şi 14 din Legea nr.416/2001 cu modificările şi completările
ulterioare ;
- prevederile art 18 la 23 şi 28 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129(1) și (2) lit „d” alin. (7) , lit. „b” Ordonanța de Urgență a
Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrative,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă pentru anul 2020 Planul de acţiuni de interes local pentru
persoanele beneficiare de ajutor social care au obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrări
de interes local conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotararea Consiliului local Rebra nr.
3/2019 privind Planul de acţiuni de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care
au obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrări de interes local
Art. 3 . Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei si
are aplicabilitate începând cu 1 ianuarie 2020.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei, compartimentul financiar –contabil al primariei si persoana din aparatul de specialitate al
primarului care are atributii concrete in aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei cu:
Institutia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud
Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bistriţa-Năsăud
Compartimentul buget-finanţe din cadrul Primăriei comunei Rebra
Asistentul social din cadrul Primăriei comunei Rebra.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ______ voturi din______consilieri prezenţi.
PRIMAR,
Ştefan Danci
Prezenta hotărâre poate fi adoptată cu majoritatea absolută.
23.01.2020
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HOTARARE
Privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2020 pentru persoanele
beneficiare de ajutor social care au obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrările de
interes local
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRA,JUD.BISTRIŢA-NĂSĂUD in prezenta
a______consilieri;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare cu nr. 112/23.01.2020 a primarului comunei Rebra prin
care se arată necesitate adoptării unei astfel de hotărâri;
- Raportul nr. 113 din 23.01.2020 întocmit de asistentul social din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, prin care se arată necesitatea stabilirii a criteriilor care stau la baza
calculului venitului anual şi lunar incepand cu 01 ianuarie 20120 în vederea aplicării prevederilor
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
- Raportul nr.114 din 29.01.2020 al Comisiei sociale pentru activitati socialculturale, invatamant sănătate si familie, munca si protecţie social, activitati sportive si de agrement
;
- prevederile art.4,6,8 şi 14 din Legea nr.416/2001 cu modificările şi completările
ulterioare ;
- prevederile art 18 la 23 şi 28 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129(1) și (2) lit „d” alin. (7) , lit. „b” Ordonanța de Urgență a
Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă pentru anul 2020 Planul de acţiuni de interes local pentru
persoanele beneficiare de ajutor social care au obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrări
de interes local conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotararea Consiliului local Rebra nr.
3/2019 privind Planul de acţiuni de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care
au obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrări de interes local
Art. 3 . Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei si
are aplicabilitate începând cu 1 ianuarie 2020.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei, compartimentul financiar –contabil al primariei si persoana din aparatul de specialitate al
primarului care are atributii concrete in aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei cu:
Institutia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud
Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bistriţa-Năsăud
Compartimentul buget-finanţe din cadrul Primăriei comunei Rebra
Asistentul social din cadrul Primăriei comunei Rebra.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ______ voturi din______consilieri prezenţi.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
GAVRILOAIE DUMITRU-CORNELIU
Contrasemnează,
Secretar general,
Vasile Calini
NR.2 .
DIN 30.01.2020
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Anexa nr.1 la
Hotararea Consiliului local al comunei Rebra
Nr...2.... din.30.01.2020

PLAN LUNAR
PRIVIND ACTIUNILE SI LUCRARILE DE INTERES LOCAL
1. LUNA IANUARIE
- deblocari de drumuri
- transport zapada
- curatat alei si strazi de zapada
- decolmatat si curatat santuri, rigole de scurgere apa pluviala
2. LUNA FEBRUARIE
- decolmatat si curatat santuri, rigole de scurgere apa pluviala
- curatari si igenizari albia raului si a paraielor afluente
- curatat alei si strazi de zapada
- curatat bazin apa
3. LUNA MARTIE
- curatirea si igienizarea albiei raului si a paraielor aferente
- igenizat curtea si incinta caminului cultural
- curatat si decolmatat santurile si podetele
- curatat alei si strazi
4. LUNA APRILIE
- vopsit borduri sosele, podete, copaci si arbustii de pe marginea soselei si strazilor
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural
- curatat alei si strazi
- lucrari de curatenie si igienizare a albiei raului
- curatat bazin apa
5. LUNA MAI
- lucrari de curatenie a drumurilor
- lucrari de curatenie la terenul de sport
- curatat alei si strazi
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural
- lucrari de curatenie si igienizare a albiei raului
6. LUNA IUNIE
lucrari decuratenie si amenajare a bazei sportive
- indreptarea si inlocuirea stalpilor de sustinere a gardului din jurul bazei sportive
- lucrari de curatenie a drumurilor
- curatat alei si strazi
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural
7. LUNA IULIE
- lucrari de curatenie si amenajare la terenul de sport
- vopsit cu var zidul din fata bisericii ortodoxe
- curatat alei si strazi
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural
- curatat bazin apa
8. LUNA AUGUST
- lucrari de curatenie si amenajare la terenul de sport
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9.

10.

11.

12.

- curatari si igenizari albia raului si a paraielor afluente
- curatat alei si strazi
- lucrari de aprovizionare cu lemne pentru institutiile din localitate
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural
LUNA SEPTEMBRIE
- lucrari de aprovizionare cu lemne pentru institutiile din localitate
- curatat alei si strazi
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural
- curatat si decolmatat santurile si podetele
- curatat bazin apa
LUNA OCTOMBRIE
- lucrari de aprovizionare cu lemne pentru institutiile din localitate
- curatat alei si strazi
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural
- curatat si decolmatat santurile si podetele
- curatat bazin apa
LUNA NOIEMBRIE
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural
- decolmatat si curatat santuri si podete
- lucrari de aprovizionare cu lemne pentru institutiile din localitate
- deblocari de drumuri , transport zapada
- curatat alei si strazi
LUNA DECEMBRIE
- deblocari de drumuri , transport zapada
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural
- curatat alei si strazi de zapada
- pregatiri pentru noul an
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Nr. 1112 din 23.01.2020

RAPORT
Privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2020 pentru persoanele
beneficiare de ajutor social care au obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrările de
interes local

Subsemnatul Pavelea Radu inspector

si responsabil cu asistenta

sociala in cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Având în vedere:
- prevederile art.4,,6,8 şi 14 din Legea nr.416/2001 cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art 18 la 23 şi 28 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Constat
Intemeiata si

necesară adoptarea unei hotărâri Privind aprobarea Planului de acţiuni de

interes local pentru anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social care au
obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrările de interes local

Inspector SUPERIOR,
Pavelea Ioan- Radu
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Nr.113 din 23.01.2020

Rreferat de aprobare

Subsemnatul Danci Stefan primar al comunei Rebra avand în vedere:
- Necesitatea adoptarea unei hotărâri privind planul de actiuni pe anul 2020
- prevederile art.4,6,8 şi 14 din Legea nr.416/2001 cu modificările şi completările
ulterioare ;
- prevederile art 18 la 23 şi 28 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Consider

necesară adoptarea unei hotărâri Privind aprobarea Planului de acţiuni de interes
local pentru anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social care au obligatia de a
presta lunar ore de muncă la lucrările de interes local

PRIMAR,
Ştefan Danci
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Comisia juridica si de disciplina,
pentru administrația publica locala,
apărarea ordinii si liniștii publice ,
relații cu cetățenii
Nr.114.din 29.01.2020

AVIZ
Privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2020 pentru persoanele
beneficiare de ajutor social care au obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrările de
interes local

,
In şedinţa Comisiei juridice si de disciplina pentru administraţia publica locala, apărarea
ordinii si liniştii publice de pe lângă Consiliul Local al comunei Rebra potrivit art.125 din din
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul
administrativ , art.125, art.136 (5) ,(6) şi (7) Ordonanța de Urgență a Guvernului României
nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, azi 29.01.2020, am luat în discuţie
proiectul de hotărâre susmenţionat şi am dispus avizarea de adoptare/respingere.
MOTIVAŢIE:
………………………………………………………………………………………………………………................
ACESTA SE ÎNCADREAZĂ ÎN:
- prevederile art.4,6,8 şi 14 din Legea nr.416/2001 cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art 18 la 23 şi 28 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Prezentul aviz a fost emis cu un număr de .... voturi „pentru” …….. voturi „împotrivă
„şi………. „abţineri” de la vot.
PPRESEDINTE ,
GEORGITA IOAN

SECRETAR,
GROZAV ILIE
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SECRETAR GENERAL
Nr .7 A 109 din 23.01.2020

CĂTRE,
Comisia juridică si de disciplina pentru administraţia publica locala, apărarea ordinii si
liniştii publice
Alăturat vă inaintăm pentru avizare consultativă următoarele proiecte de hotărâri :

6. Proiect de privind aprobarea organizării rețelei școlare in comuna Rebra județul
Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2020-2021

După avizare vă rugăm să fie returnate secretarului general înainte de intrare în plenul
ședintei ordinare din data de 30.01.2020, ora 19.
PRIMAR,
Danci Ștefan

SECRETAR,
Călini Vasile
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PROIECT
Avizat secretar general

HOTARARE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii
proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Bistrita Nasaud’’ finantat prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de evoluție a tarifelor la
apă și canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud/Consiliul local...sa voteze si sa semneze in Adunarea
Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de
Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud adoptarea Hotărârii privind
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
’’Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul BistritaNasaud’’ finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 si a
Planului anual de evolutie a tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentru
includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud
nr.3/17.09.2008.

Consiliul local al comunei Rebra , întrunit în ședința ordinară din data de
30.01.2020
Având în vedere :
- Referatul de aprobare nr. 97 din 22.01.2020, a primarului comunei
Rebra;
- Raportul nr.98 din 22.01.2020 întocmit de secretarul comunei Rebra;
- Avizul nr.aviz 99 din 22.01.2020 al comisiei de specialitate economice
de specialitate a Consiliului local Rebra;
- Avizul Comisiei tehnico-economice (CTE) a Operatorului Regional S.C.
AQUABIS SA nr. ...................;
- prevederile HCL REBRA nr.30 din 30.11.2007 privind aderarea la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu
Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud;
- adresa de inaintare a Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
nr.62.20.01.2020;
- Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de
apǎ şi apǎ uzatǎ, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
- Prevederile art. 8 alin. 1), 3) lit. a, c, k și art. 9 alin. 1), lit. a si b din
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 12 alin. 1), lit. a, c, i si l din Legea nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare republicată;
- Prevederile ale art. 44 (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
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- Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice;
- Dispozitiile art. 18 alin. 3) lit. a), c), d) si art. 23 alin.1) din Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu
Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud;
- Hotararea AGA A.D.I nr. 2 din 24.03.2014 privind aprobarea Master
Planului Judetean si a Lista de Investitii Prioritare;
În temeiul prevederilor art. 129(1) și (2) lit „d” alin. (7) , lit. „n”
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind
Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional

de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita
Nasaud” finantat prin POIM 2014-2020, ce urmează a fi implementat de S.C

AQUABIS S.A. si indicatorii tehnico-economici, cuprinși în Anexa 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă participarea comunei Rebra prin Consiliul Local Rebra
la cofinanțarea ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Bistrita Nasaud” finantat prin POIM 20142020, din bugetul local în suma prevăzută în Anexa 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 (1) Se aprobă strategia de tarifare inclusă în Studiu de fezabilitate
și „Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 20182025” conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare si
includerea strategiei de tarifare în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr.
3/17.09.2008.
(2) Majorarile preturilor/tarifelor aferente fiecarui an se fac la 1 iulie
atat cu inflatia din ultimul an cat si in termeni reali.
Art.4 Se acorda mandat special Domnului Danci Ștefan Primar al
comunei Rebra si reprezentant legal al Consiliului local in Adunarea Generala a
Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de
Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, să voteze şi să
semneze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul BistritaNasaud, pe seama şi în numele Consiliului local Rebra, adoptarea Hotărârii
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul ’’Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa
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uzata din judetul Bistrita-Nasaud’’ finantat prin Programul Operational
Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 si a Planului anual de evolutie a
tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentru includerea
Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul BistritaNasaud nr.3/17.09.2008.
Art.5. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu un număr de ....... consilieri
locali din totalul de ..... consilieri locali prezenţi la şedinţă.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Rebra
cu:
Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa –Năsaud;
Primarul comunei Rebra;
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de alimentare cu
apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud
PRIMAR.
DANCI ȘTEFAN
23.01.2020
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NR.97 din 23.01.2020
REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Danci Ştefan primar al comunei Rebra având în
vedere:
- prevederile HCL REBRA nr.30 din 30.11.2007 privind aderarea la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu
Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud;
- adresa de inaintare a Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
nr.62.20.01.2020;
- Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de
apǎ şi apǎ uzatǎ, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
- Prevederile art. 8 alin. 1), 3) lit. a, c, k și art. 9 alin. 1), lit. a si b din
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 12 alin. 1), lit. a, c, i si l din Legea nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare republicată;
- Prevederile ale art. 44 (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice;
- Dispozitiile art. 18 alin. 3) lit. a), c), d) si art. 23 alin.1) din Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu
Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud;
Hotararea AGA A.D.I nr. 2 din 24.03.2014 privind aprobarea Master Planului
Judetean si a Lista de Investitii Prioritare
Solicit Consiliului local Rebra aprobarea hotărârii solicitată de ADI.
PRIMAR,

Ştefan Danci
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Nr. 98 din 23.01.2020
RAPORT
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii
proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Bistrita Nasaud’’ finantat prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de evoluție a tarifelor la
apă și canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud/Consiliul local...sa voteze si sa semneze in Adunarea
Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de
Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud adoptarea Hotărârii privind
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
’’Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul BistritaNasaud’’ finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 si a
Planului anual de evolutie a tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentru
includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud
nr.3/17.09.2008.
Subsemnatul Călini Vasile secretar general al comunei Rebra;
Având în vedere :
- prevederile HCL REBRA nr.30 din 30.11.2007 privind aderarea la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in
judetul Bistrita-Nasaud;
- adresa de inaintare a Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
nr.62.20.01.2020;
- Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apǎ şi apǎ
uzatǎ, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
- Prevederile art. 8 alin. 1), 3) lit. a, c, k și art. 9 alin. 1), lit. a si b din Legea nr. 51/2006
a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile art. 12 alin. 1), lit. a, c, i si l din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă și de canalizare republicată;
- Prevederile ale art. 44 (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice;
- Dispozitiile art. 18 alin. 3) lit. a), c), d) si art. 23 alin.1) din Statutul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in
judetul Bistrita-Nasaud;
Consider întemeiat proiectul de hotărâre , așa cum este promovat de către inițiator.

Secretar,
Călini Vasile
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Comisia economica pentru buget-finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei,
agricultura, urbanism si amenajarea teritoriului,
protectia mediului si turism, servicii si comert
Nr .99 / 23.01.2020
AVIZ
Referitor:

la proiectul hotărâre privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor
tehnico-economici, a cofinantarii proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Bistrita Nasaud’’ finantat prin POIM 2014-2020 si a Planului
anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025

In şedinţa Comisia economica pentru buget-finanţe, administrarea domeniului public
si privat al comunei, agricultura, urbanism si amenajarea teritoriului, protecţia mediului si
turism, servicii si comerţ de pe lângă Consiliul Local al comunei Rebra potrivit art.125,
art.136 (5) ,(6) şi (7) Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019,
privind Codul administrativ, azi 29.01.2020, am luat în discuţie proiectul de hotărâre
susmenţionat şi am dispus avizarea de adoptare/respingere.
MOTIVAŢIE:
……………………………………………………………………………………………………………………….
ACESTA SE ÎNCADREAZĂ ÎN:
- Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apǎ şi apǎ
uzatǎ, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
- Prevederile art. 8 alin. 1), 3) lit. a, c, k și art. 9 alin. 1), lit. a si b din Legea nr. 51/2006
a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1-5) din din Ordonanța de Urgență a
Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ
Prezentul aviz a fost emis cu un număr de .... voturi „pentru” …….. voturi „împotrivă
„şi………. „abţineri” de la vot.

PRESEDINTE ,
GĂLAN VASILE

SECRETAR
BACHIȘ ȘTEFAN
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Nr .7 A 109 din 23.01.2020

CĂTRE,
Comisia economica pentru buget-finanţe, administrarea domeniului public si privat al
comunei, agricultura, urbanism si amenajarea teritoriului, protecţia mediului si
turism, servicii si comerţ
Alăturat vă inaintăm pentru avizare consultativă următoarele proiecte de hotărâri :

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnicoeconomici, a cofinantarii proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Bistrita Nasaud’’ finantat prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de
evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a
reprezentantului Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud/Consiliul local...sa voteze si sa
semneze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud adoptarea
Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul ’’Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
judetul Bistrita-Nasaud’’ finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.)
2014/2020 si a Planului anual de evolutie a tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul
aditional pentru includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud
nr.3/17.09.2008.
După avizare vă rugăm să fie returnate secretarului general înainte de intrare în plenul
ședintei ordinare din data de 30.01.2020, ora 19.
PRIMAR,
Danci Ștefan

SECRETAR,
Călini Vasile
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HOTARARE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii
proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Bistrita Nasaud’’ finantat prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de evoluție a tarifelor la
apă și canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului Consiliul
local Rebra.sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul
Bistrita-Nasaud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ’’Proiect regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud’’ finantat prin Programul
Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 si a Planului anual de evolutie a
tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentru includerea Planului anual de
evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr.3/17.09.2008.

Consiliul local al comunei Rebra , întrunit în ședința ordinară din data de
30.01.2020
Având în vedere :
- Referatul de aprobare nr. 97 din 22.01.2020, a primarului comunei
Rebra;
- Raportul nr.98 din 22.01.2020 întocmit de secretarul comunei Rebra;
- Avizul nr.aviz 99 din 22.01.2020 al comisiei de specialitate economice
de specialitate a Consiliului local Rebra;
- Avizul Comisiei tehnico-economice (CTE) a Operatorului Regional S.C.
AQUABIS SA nr. ...................;
- prevederile HCL REBRA nr.30 din 30.11.2007 privind aderarea la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu
Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud;
- adresa de inaintare a Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
nr.62.20.01.2020;
- Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de
apǎ şi apǎ uzatǎ, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
- Prevederile art. 8 alin. 1), 3) lit. a, c, k și art. 9 alin. 1), lit. a si b din
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 12 alin. 1), lit. a, c, i si l din Legea nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare republicată;
- Prevederile ale art. 44 (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice;
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- Dispozitiile art. 18 alin. 3) lit. a), c), d) si art. 23 alin.1) din Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu
Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud;
- Hotararea AGA A.D.I nr. 2 din 24.03.2014 privind aprobarea Master
Planului Judetean si a Lista de Investitii Prioritare;
În temeiul prevederilor art. 129(1) și (2) lit „d” alin. (7) , lit. „n”
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind
Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional

de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita
Nasaud” finantat prin POIM 2014-2020, ce urmează a fi implementat de S.C

AQUABIS S.A. si indicatorii tehnico-economici, cuprinși în Anexa 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă participarea comunei Rebra prin Consiliul Local Rebra
la cofinanțarea ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Bistrita Nasaud” finantat prin POIM 20142020, din bugetul local în suma prevăzută în Anexa 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 (1) Se aprobă strategia de tarifare inclusă în Studiu de fezabilitate
și „Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 20182025” conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare si
includerea strategiei de tarifare în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr.
3/17.09.2008.
(2) Majorarile preturilor/tarifelor aferente fiecarui an se fac la 1 iulie
atat cu inflatia din ultimul an cat si in termeni reali.
Art.4 Se acorda mandat special Domnului Danci Ștefan Primar al
comunei Rebra si reprezentant legal al Consiliului local in Adunarea Generala a
Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de
Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, să voteze şi să
semneze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul BistritaNasaud, pe seama şi în numele Consiliului local Rebra, adoptarea Hotărârii
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul ’’Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa
uzata din judetul Bistrita-Nasaud’’ finantat prin Programul Operational
Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 si a Planului anual de evolutie a
tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentru includerea
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Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul BistritaNasaud nr.3/17.09.2008.
Art.5. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu un număr de ....... consilieri
locali din totalul de ..... consilieri locali prezenţi la şedinţă.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Rebra
cu:
Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa –Năsaud;
Primarul comunei Rebra;
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de alimentare cu
apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud
PRESEDINTE DE SEDINTA
Gavriloaie DEumitru-Corneliu
Contrasemnează,
Secretar,
Vasile Calini
Nr.4
Din 30.01.2020

