
                                                                                                            
                                                                                                           

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
 

privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
comunei Rebra, denumirea și componența acestora 

 
 Consiliul local al comunei Rebra întrunit in ședința  ordinară din data de 26.11.2020 
în prezența ......... consilieri; 
 Având in vedere: 

- Ordinul Prefectului Județului Bistrița-Năsăud nr.326 din 29.10.2020 privind 

constatarea condițiilor legale de constituire a Consiliului local Rebra; 
- Referatul de aprobare a primarului comunei Rebra nr. 1277 din 16.11.2020; 
- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Rebra nr. 1278 din 

16.11.2020; 

- Adresa nr. 1246 din 5. 11. 2020 a Secretarului general al comunei Rebra, prin care 
sunt consultate grupurile de consilieri în vederea nominalizării acestora în comisiile 
de specialitate ale Consiliului local Rebra. 

- În temeiul  prevederilor art. 124  , art. 139  alin . (3) lit. ” a”  și ”i”, art. 166 alin (4)  

, art. 196  alin 4 lit. ”a”  și art. 197  din  Ordonanța de Urgență a Guvernului 
României nr.57 din 3 iulie 2019,  privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTARASTE: 

 
          ART.1. Se stabilește numărul de trei comisii de specialitate ale Consiliului local 
Rebra. 

ART.2.  Se stabilește denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
comunei Rebra, conform  Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART.3.  Se stabilește ca fiecare consilier local să facă parte din toate cele  trei 
comisii de specialitate ale Consiliului local Rebra, din care una este  comisia de bază în 
baza propunerilor făcute dă grupurile de consilieri, conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.4.(1) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel 
puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, 
desfăşurate în condiţiile legii. 

 (2) Cuantumul indemnizației lunare a consilierilor locali care participă la 

ședințele ordinare, extraordinare și ale comisiilor de specialitate este de _____din 
indemnizația primarului  

ART.5.  Prezenta hotărâre se comunică către: 
- Primarul comunei Rebra 

- Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud; 
                                                                                           

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

GAVRILOAIE DUMITRU  

                                                                                                                     Contrasemnează, 

                       Secretar general, 

                         Vasile Calini 

              Nr.15 

       Din 26.11.2020 



                                                                                                            
                                                                                                           

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

CONSILIUL LOCAL 

 

ANEXA NR. 1 al HCL nr.  

15/26.11.2020 

 

 

 

Denumirea comisiilor de specialitate ale 

 Consiliului local al comunei Rebra 

 

 

 

Comisia nr.1.- Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

muncă și protecție socială ,protecție  copii tineret și sport 

 

 

Comisia nr.2.- Comisia juridică și de disciplină  
 
 
 
 

Comisia nr.3. Comisia pentru activități economico -financiare, agricultură, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 

GAVRILOAIE DUMITRU  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
                                                                                                           

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

CONSILIUL LOCAL 

 

ANEXA NR. 2 al HCL nr.  

15/26.11.2020 

 

Componența nominală a comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al comunei Rebra (* 

 

Comisia pentru 
activități social-
culturale, culte, 

învățământ, sănătate și 
familie, muncă și 
protecție socială 

,protecție  copii tineret 
și sport 

Comisia juridică și de 
disciplină  

Comisia pentru 

activități economico-

financiare, agricultură, 

amenajarea 

teritoriului, urbanism, 

protecția mediului și 

turism 

1 2 3 
1.BRUMĂ MIHAI 
2.GAVRILOAIE DUMITRU 
3.GAVRILOAIE IACOB 
4.GALAN VASILE 
5.GEORGIȚĂ NICOLAE 
6.GROZAV ILIE 
7.GHEORGHIȚĂ AURORA 
8.MOLDOVAN IOAN 
9.MUTI DANIEL 
10.NĂSTUȚĂ DANIEL-ONISIM 
11.RUS MARINEL 

1.BRUMĂ MIHAI 
2.GAVRILOAIE DUMITRU 
3.GAVRILOAIE IACOB 
4.GALAN VASILE 
5.GEORGIȚĂ NICOLAE 
6.GROZAV ILIE 
7.GHEORGHIȚĂ AURORA 
8.MOLDOVAN IOAN 
9.MUTI DANIEL 
10.NĂSTUȚĂ DANIEL-ONISIM 
11.RUS MARINEL 

1.BRUMĂ MIHAI 
2.GAVRILOAIE DUMITRU 
3.GAVRILOAIE IACOB 
4.GALAN VASILE 
5.GEORGIȚĂ NICOLAE 
6.GROZAV ILIE 
7.GHEORGHIȚĂ AURORA 
8.MOLDOVAN IOAN 
9.MUTI DANIEL 
10.NĂSTUȚĂ DANIEL-ONISIM 
11.RUS MARINEL 

 

*) Fac parte din comisia de bază  , consilierii a căror nume și prenume sunt 

înserate cu lini îngroșate și subliniate în rubrica destinată fiecărei comisii. 

Dintre consilierii care fac parte din comisia de bază se vor alege 

președintele și secretarul comisiei.  

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 

GAVRILOAIE DUMITRU  

 


