
ROMANIA 
JUDEJUl BISTRIT A-NASAUD 

COMUNA REBRA 
PRIM AR 

INVITATIE , 

Anexa 

la Dispozitia nr. 28./ 14.04.2022 

Stimati consilieri locali, 
, in temeiul art. art. 133 alin. (1) lit."a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei 

nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ cu modificarile $i completarile ulterioare, 
Primarul comunei Rebra , va invita sa participati fizic la $edinta ordinara a Consi liului Local 
Rebra, care va avea lac in Sala de $edinte a Primariei Joi 21.04.2022, ora 19°0 , cu urmatorul 
proiect de ordine de zi inregistrat cu nr. 414 din 14.04.2022: 

Proiectul ordinii de zi 

A celei de-a opta sedinta , din eel de-a/ optulea mandat al Consiliului Local REBRA 

1. Aprobarea procesului-verbal al $edintei anterioare. 
2. intrebari, interpelari $i raspunsuri. 
3. Proiect e hotarare nr. 5 ,privind aprobarea solicitarii de modificare a tarifelor diferentiate 

aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare $i 
transfer al de$eurilor municipale inclusiv de$euri periculoase din de$euri menajere $i 
managementul Statii lor de Transfer $i al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud, a 
operatorului S.C. Supercom S.A .. 

4. Proiect de hotarare nr. 6 din 14.04.2022, Privind aprobarea cererii de finantare si a 
devizului general estimativ aferent obiectivului de investitii " Infiintarea distributiei de gaze 
naturale in Comunele Rebri!?oara, Rebra si Feldru - judetul Bistrita - Nasaud" 

5. Proiect de hotarare nr. 7 din 14.04.2022, privind aprobarea parteneriatului dintre Comunele 
Rebrisoara, Rebra si Feldru, judetul Bistrita Nasaud in vederea implementarii activitatilor 
aferente proiectului: ,,Infiintarea distributiei de gaze naturale in Comunele Rebrisoara, Rebra 
si Feldru - judetul Bistrita - Nasaud" 
Comisiile de soecialitate sesizate sore avizarea consultativa a oroiectelor de 
hotarari. 

a) Comisia economica pentru buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
comunei, agricultura , urbanism si amenajarea teritoriului, protectia mediului si turism, servici i 
si comert. 

La aceste materiale puteti sa formulati amendamente ,la proiectele de hotarari ale 
Consiliului Local inscrise in proiectul ordinii de zi $i sa le t ransmiteti secretarului general personal 
sau la adresa de po$ta electronica rebraprimaria@vahoo.com. 

Cu deplina colegialitate/ 
Pfi..mar, 

~TEFMDANCI 




