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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRA 

PROCES-VERBAL 

Incheiat azi,29.09.2022, in $edinta ordinara 
a Consiliului local al comunei Rebra 

La ~edinta participa:primarul comunei domnul Danci $tefan,Viceprimarul 
comunei domnul Nastuta Daniel-Onisim, Secretarul general al comunei Rebra, 
domnul Calini Vasile . 

Aceasta face apelul nominal al consilierilor convocati , unde se constatata ca 
sunt prezenti 10 consilierii din 11 consilieri care compun consiliul local , cei prezenti 
semneaza in registrul de prezenta al $edintelor consiliului local , prezenti fiind 
urmatorii: BRUMA MIHAI, GAVRILOAIE IACOB, GALAN VASILE, GHEORGHITA 
AURORA, ,GROZAV ILIE , MOLDOVAN IOAN, MUTI DANIEL , NASTUTA DANIEL
ONISIM , GEORGITA NICOLAE $i RUS MARINEL 

Absenteaza motivat : NEDELEA GRIGOE DUMITRU. 
Sunt prezenti cetatenii Nati Dumitru , Nati Pavel , Rus Dorina. 
Nu sunt reprezentanti ai altor institutii , mass-media. 
$edinta ordinara a comunei Rebra a fost convocata prin Dispozitia primarului 

comunei Rebra nr. 53 din 22 .09 .2022. 
$edinta este legal constituita, fiind prezenti 10 consilieri locali din numarul de 

11 consilieri locali in functie convocati. 

Pre$edintele de $edifa - domnul Grozav Ilie, supune plenului ordinea de zi 
ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare. 
2. intrebari, interpelari $i raspuns~ri. , 
3. Proiect de hotarare nr. 14, privind aprobarea instalarii statiilor de incarcare 

aferente proiectului ,, Modernizarea transportului public prin achizitia de 
mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice "in cadrul Planului 
National de Redresare $i Rezilienta 2021 - 2026. 

4. Proiect de hotarare nr. 15, privind rectificarea bugetului local al comunei Rebra 
5. Proiect de hotarare nr. 16, privind alegerea pre$edintelui de $edinta. 

Rezultat Vot 
Da 10 
Nu 0 

Abtinere 0 
Au votat 10 

Nu au votat 0 
Absenti 1 



Total 10 
Observatii 

1. BRUMA MIHAi Da 

2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU Absent 

3. GAVRILOAIE IACOB Da 

4. GALAN VASILE Da 

5. GHEORG HITA 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 trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: 
Se supune plenului procesul-verbal din ~edinta anterioara : 

Rezultat Vot 
Da 10 
Nu 0 

Abtinere 0 
Au votat 10 

Nu au votat 0 
Absenti 1 

Total 10 
Observatii 

1. BRUMA MIHAi Da 

2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU Absent 

3. GAVRILOAIE IACOB Da 

4. GALAN VASILE Da 

5. GHEORG HITA AURORA Da 

6. GEORGITA NICOLAE Da 

7. GROZAVILIE Da 



8. MOLDOVAN IOAN Da 

9. MUTI DANIEL Da 

NASTUTA DANIEL-ONISIM Da 

10. RUS MARINEL Da 

Se aproba cu 10 voturi. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

intrebari, interpelari $i raspunsuri. 

Domnul secretar general Calini Vasile: Avem participanti din 
partea publicului va rugam sa ne spuneti nevoile. 

Domnul Nati Dumitru : Referitor la $coala din Lunca Pietrii am vrea sa 
$tim sigur cand se incepe demolarea? 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: o sa se inceapa cat de 

repede imediat dupa ce se face putina vreme buna ,mai avem de finalizat 
cateva capete de drumuri distruse dupa ultimele ploi $i dupa aceea vom 
incepe demolarea iarin primavara vom incepe costructia noii $COii. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan : Avem un proiect de 

25.000 de euro pentru spatii de joaca , d-na Director a ales echipamentele 
pentru $COala din centru $i $COala din Lunca Pietrei. 

Cetateanul Nati Pavel : Am $i eu o intrebare : cum de a ajuns sa se 
inchida scoala de acolo din sus? 

Doamna consilier local Gheorghita Aurora: $coala nu s-a inchis ,e o 

mutare provizorie care s-a a aprobat foarte greu eu chiar m-am luptat sa o 
tinem. 

Domnul consilier local Bruma Nicolaie: S-a deteriorat asa de tare 
incat nu s-a mai putut locuii in ea? 

Cetateanul Nati Pavel : Tavanul e "putred " este pericol sa cada peste 
copii in sala de clasa. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: Fosta d-na Director vroia sa 

inchida $COala , la insistetele mele si a actualei d-na Director am reu$it sa o 
pastram. 

in 2017 cand am facut proiectul pentru $COala mica am cuprins $i $COala de 
acolo ,este proiect de renovare atat pe $COala aia cat $i pe scoala mica din 
centru ,noi a$teptam de anul trecut sa de drumul la bani pentru a putea 
incepe lucrarile. 



Tendinta e sa se comaseze scoliile unde nu sunt elevi , iar un profesor 

nu va mai avea destule ore pentru o catedra intreaga, ma repet ca in 
primavara va incepe constructia la scoala de acolo indiferet ca o sa primim 

bani de la proiect sau nu $i speram in toamna sa inceapa copii acolo. 
Cetateanul Nati Pavel: Parerea mea e ca e posibil ca , copii sa se 

acolodeze la scoala din centru dar macar gradinita sa avem acolo in Lunca 

Pietrei. 
Primarul comunei domnul Danci $tefan: II intrebam pe Ion $Oferul 

de pe microbuz $i mi-a zis ca este un singur transport de copii de la manastire 
iar pe valea lunga merge pana in capatul vaii pentru un sigur copil. 

Cetateanul Nati Pavel: Va lasam sa va continuati sedinta si atunci 
avand in vedere hotararea care am luat-o alaturi de consilieri prezenti astazi 
in sedinta rane sa se inceapa lucrarile acolo la scoala . 
Va dorim o seara frumoasa. 

Domnul consilier local Grozav Ilie : Daca mai aveti alte intrebari la 
diverse? 

Domnul consilier Moldovan loan : DI Primar $i eu $i mai multi cetateni 
am facut cereri pentru lemne , ce stiti de ele ? 

Primarul comunei domnul Danci $tefan : Stiu ca s-a dat o canditate 
de lemne care a fost pe Rebra ,avem o partida de 180 m3 dar nu am gasit 
firma cine sa o scoata. Avem pe Conon din Parva care a zis ca vrea sa o 
scoata dar avem probleme cu un om dar pana la urma ne-am inteles cu el sa 
ne lase sa scoatem $i o sa ii dam $i lui 5 m3 de lemn. Cum ajung in rampa sa 
se distribuie oamenilor in functie de cereri. 

Domnul consilier Moldovan loan: O estimare cand ar fi ? 
Primarul comunei domnul Danci $tefan : Nu pot sa iti dau o estimare 

pentru ca mai avem noi de scos 60 m3 de lemn , gase$ti foarte greu firma sa 
exploateze . Am cautat oameni de-ai no$trii care au cai ,este o portiune unde 
trebuie tras cu ' calul pana la taf. 

Domnul consilier Moldovan loan: Lumea e bulversata ca la alti s-au 
dar iar la altii nu, pe ce criterii s-au dat si la altii de ce nu ? 

Primarul comunei domnul Danci $tefan : Am spus clar cererile se 
depun din martie pana in aprilie iar la cand s-a facut partida de 400 m3 erau 
acoperite toate cererile dar acum e nevoie de inca 300 m3. 

Domnul consilier Moldovan loan: Referitor tot la incalzire am vazut ca 
se discuta in Parlament de ajutor de incalzire stiti ceva ? Vorbesc de ajutor de 
stat. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan : Sa nu faci confuzia intre 
ajutorul pentru familiile vurnelabile care au pana la 1600 lei pensie. Tu te 
referi la aceea cu 500 de lei , cu Romsilva care nu e ceea ce pare. S-a 
plafonat pretul unui m3 la 500 de lei. 

Domnul secretar general Calini Vasile: Persoanele cu probleme de 
handicap , pensionarii cu pensie mica au depus dosar la casierie si primesc la 
doua , trei luni o suma de bani dar specific ca nu sunt bani de la noi , 



dosarele se trimit la Bistrita se revizuesc $i ei trimit sumele catre noi iar noi le 
distribuim mai departe. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan : La curent daca vin facturi 
exagerate de zeci de mii de lei , prima data nu trebuie platita factura , se face 
contestatie la furnizor, a -2 -a la Protectia Consumatorului si a-3-a la ANRE, 
eu le-am cominicat la persoanele respective sa vina la noi sa ii ajutam si sa 
descoperim gree$ela . La persoana respectiva pe perioada de contestatie nu 
se intrerupe energia. 

Domnul consilier Georgita Nicolae : in legatura cu , canalizarea de la 
Valea Lazului , nu s-ar putea DI Primar sa se racordeze inapoi unde a fost la 
DL Grozav. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan : Am $i eu o rugaminte sa nu 
se mai arunce ,,prostiile alea acolo" . A fost prezent $i DI Viceprimar si avazut 
$i el problema , nu se poate sa se arunce a$a ceva pe canalizare este vorba 
despre haine , pampers , mop de curatat aruncat cu totul $i alte mizerii care 
nu pot fi aruncate in we. Cineva face cu rea intentie asta iar $i prin aceasta 
cale va rog sa aveti grija ce aruncati in canalizare pentru ca se ard pompele si 
tot noi avem de suferit. 

Domnul consilier Georgita Nicolae : A$ mai avea o intrebare , am mai 
vorbit de drumurile acesta de loa Muti pana la Leorda aacesta am inteles ca 
nu se poate dar eel de la Valea Frasinului ce e la DI Ilie daca ar putea sa se 
dea o lama cu un excavator in 2 zile , mai are cineva ni$te piatra. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan : Am fost acolo si am vazut 
problema , e nevoie de un excavator de minim 30 de tone sa poata sa faca 
drumul acela iar la valea Frasinului nu $tiu ce sa mai fac, am trimis in toamna 
acesta escavatorul la deal a stat 7 sau 8 zile acolo , a piconat $i a facut tot ce 
trebuie acolo. Dar ce;a mai mare problema e ca nimeni nu intretine putin 
$anturile si tuburile. Iti dau exemplu la Alac s-a infudat un tub $i nimeni nu a 
dat cu sapa sa ii curete si a luat apa pe drum si a distrus tot drumul ala dupa 
ce noi I-am refacut vara aceasta. 

Domnul consilier Rus Marinel : Drumul de pe langa Biserica intra in 
noul proiect de drumuri care o sa fie asfaltate acuma? 

Primarul comunei domnul Danci $tefan : Intra in ce urmeaza se se 
faca acum $i o sa se continue mai sus tot cu asflat pentru ca sunt cateva 
familii care mai ales vara se face mult praf de la masinile $i utilajele care tree 
pe acolo. 

Doamna consilier local Gheorghita Aurora: Eu mai am o problema, 

la sala de sport nu functioneaza suflantele de pe acoperi$ care fac caldura. 
Mi-a zis DI Profesor de sport, doua au mers iarna trecuta dar acum nici acelea 
nu mai functioneaza. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: Acolo a avut loc un incediu 
odata $i am vb si s-a schimbat instalatia. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: O sa cautam pe cineva care 
sa vina sa rezolve problema. 

Doamna consilier local Gheorghita Aurora: Am sunat la Feldru 

pentru ca $i ei au avut aceeasi problema si mi-au zis ca era o problema 



minora erau 1nfundate niste filtre. La gradinita sa rezolvat problema , a fost 

vorba de un senzor si acum totul e functional e cald si bine. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: 0 sa vorbim cu cineva care 

$tie $i o sa rezolvam problema. 
Domnul consilier local Grozav Ilie: Daca nu mai aveti alte probleme 

trecem la urmatorul punct. 

3. Proiect de hotarare nr. 14, privind aprobarea instalarii statiilor 
de incarcare aferente proiectului : ,,Modernizarea transportului 
public prin achizitia de mijloace de transport nepoluante - minibuze 
electrice" in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta 
2021- 2026. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan , prezinta in fata consilierilor 
locali proiectul de hotarare si materialele aferente acestuia. 

Domnul secretar general Calini Vasile, informeaza consilierii despre 

cvorum si nr. de voturi necesare pentru adoptarea hotararii, 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: 5-ar putea sa mai primim 
doua statii de incarcare va rog sa va ganditi si voi unde am mai putea 
amplasa doua statii dar trebuie sa fie domeniu public si intabulat pe Primarie. 

Domnul consilier Georgita Nicolae : La glaben trebuie sa fie domeniu 

public unde e $i statia aia. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: Nu avem acolo,trebuie sa fie 

ternenul nostru intabulat pe primarie. 

Doamna consilier local Gheorghita Aurora: Daca ne vor da vom gasi 

atunci dar cred ca doua ne sunt destule. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: Sunt foarte bune sa fie, 

problema e sa avem terenul. 

Domnul consilier local Grozav Ilie: intreaba daca sunteti de acord sa 

supunem la vot $i daca nu mai aveti alte probleme trecem la urmatorul punct. 

Pre1edintele de 1edifa - domnul Grozav Ilie, supune plenului proiectul de 
hotarare : 

Rezultat Vot 
Da 10 
Nu 0 

Abtinere 0 
Au votat 10 



Nu au votat 0 
Absenti 1 

Total 10 
Observatii 

1. BRUMA MIHAi Da 

2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU Absent 

3. GAVRILOAIE IACOB Da 

4. GALAN VASILE Da 

5. GHEORGHITA AURORA Da 

6. GEORGITA NICOLAE Da 

7. GROZAVILIE Da 

8. MOLDOVAN IOAN Da 

9. MUTI DANIEL Da 

10. NASTUTA DANIEL-ONISIM Da 

11. RUS MARINEL Da 

Cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti se aproba hotararea nr. 
14/2022 

4. Proiect de hotarare nr 15, privind alegerea bugetului local al 
comunei Rebra 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: prezinta in fata consilierilor 
locali proiectul de hotarare si materialele aferente acestuia. 

Domnul secretar general Calini Vasile : informeaza consilierii despre 
cvorum si nr. de voturi necesare pentru adoptarea hotararii, 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: 0 sa mai fie o rectificare de 
buget si o sa mai primim ni$te sume de bani pentru ca nu se mai incadreaza nimeni 
cu cheltuielile. 

Doamna consilier local Gheorghita Aurora: Speram sa fie pentru ca noi 
am adunat dosare pentru burse si nu avem destui bani. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: 0 sa mai fie o rectificare de 
buget la Consiliul Judetean prin care sa speram ca o sa mai primim $i noi ni$te bani 
pentru ca nu ne mai incadram cu , cheltuielile. 

Am un amendament la buget depus de DI Marinel ,, di Primar da citire 
amendamentului ,". 

Sigur noi nu am povestit inainte , nu $tia nici el dar la capitolul spatii de joaca 
suma asta care o avem acum 25000 euro pentru care deja am $i contactat o firma 
sa ne faca platoul din beton. Pana la sfar$itul lunii o sa avem contractul , am vorbit $i 



cu baietii de la Sebe$ Alba care sunt producatori de echipamente pentru spatii de 
joaca sa putem lua echipamente direct de la furnizor. 

Domnul secretar general Calini Vasile: Nu suntem familiarizati cu 
amendamentele este primul amendament care se depune in consiliul local din 
punctul de vedere al meu al secretarului acest amendament este ilegal nu este 
conform cu legea , eu doar imi spun punctul de vedere, proiectul de hotarare facea 
referire la o chestiune adica banii aia , aia , aia $i aici este vorba de altceva de alti 
bani deci nu e amendament. 

Domnul consilier Rus Marinel : Da dar titlul spune hotarare a consiliului 
local privind rectificarea de venituri $i cheltuieli. 

Domnul secretar general Calini Vasile: Amendament era daca ziceam a$a 
text original se rectifica cu 33.000 mii lei ,text modificat se rectifica cu 20.000 mii lei 
, acela este un amendament ceea ce este in proiectul de hotarare. Nu ne bagam de 
acum un an de zile aproape modificand bugetul. 

Dupa cum am zis nu am mai avut de aface cu amendamente si m-am 
informat putin $i ar trerbui procedat a$a di Primar propune o suma eu in calitate de 
consiler propun alta suma dar exact la acela$i capitol nu vin cu alte sume din buget 
poate sunt cheltuite de acolo deci amendament este la ce se propune. Nu s-a propus 
de la pompieri sa se transfere bani deci nu se pot lua de acolo ca sa ma fac inteles. 
Din nou daca di Primar propunea trecere de la pompieri la alt capitol tu in calitate de 
consilier puteai zice nu vreau sa se treca acolo unde a zis di Primar vreau sa se treca 
la alt capitol banii. 

Cel ce propune este di Primar el este initiatorul deci el face o propunere tu 
poti veni cu amendament la propunerea lui , la ce face referire amendamentul tau 
trebuia sa vi cu un proiect de hotarare separat.Repet un amendament face referire 
la sumele care se propun la aceasta rectificare bugetara nu la alte sume din bugent. 

0 sa va dau un model de amendament pentru viitor sa $tim ce avem de facut. 
Domnul consilier Moldovan loan: Aicea scria clar la punctul 4 rectificarea 

bugetara locala a comunei Rebra. 
Domnul consilier Galan Vasile : Da dar trebuia un proiect de hotarare. 
Domnul consilier Rus Marinel : Nu trebuie. 
Domnul secretar general Calini Vasile: Ascultati-ma deci s-a facut o 

propunere de modificare , au venit ni$te sume de undeva ,de la buget sau de 
Consiliul Judetean noi rectificam sumele acelea noi doar la acele sume putem umbla. 
Uitati-va cum se face un amendamnt, sa $tim ca la urmatorul cum o sa facem. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: Deci per ansamblu nu e rea 
vointa sa mutam dar nu acum avand in vedere ca nu se poate modifica doar in 
ultimul semestru. 

,, DI Primar a prezentat o lista cu firmele si persoanele care nu $i-au achitat 
impozitele la timp ," lista a fast ceruta in sedinta anterioara de di consiler loan 
Moldovan. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: loan eu ti -am promis in sedinta 
pecedenta ca o sa iti aduc lista si vreau sa intelegi ca noi avem cheltuielile primariei 
dar bugetul e conceput pe veniturile totale $i daca aceste venituri care nu le realizezi 
raman descoperite nu ai de unde sa acoperi acele sume daca nu s-au realizat 
incasarile restate. 

Domnul consilier Muti Daniel: Firmele acesta nu se $tiu cine sunt , eu sunt 
sigur ca acestea vand camioane $i ma$ini $i s-ar putea recupera. 



Primarul comunei domnul Danci $tefan: Trebuie sa gandim si alta etapa 
65% spre consiul judetean trebuie sa merga pentru drumurile gestionate de consiliu 
judetean. Eu nu cosider rea vointa cred ca orcine ar plati dar sunt vremuri destul de 
grele pentru toata lumea dar macar cat de cat sa plateasca. 

Domnul consilier Moldovan loan: Ce am discutat $edinta anterioara poate 
am inteles eu altceva dar suma aia trebuie sa se plateasca , nu raman neplatite 
sumele. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: Este un capitol rama$ita si 
vedem acolo 328800 de recuperat de anul trecut si restul de anul acesta. 

Domnul consilier Moldovan loan: Noi cand facem bugetul primariei 
propunem bani la blocuri , la $COala la teren dar hai sa facem prioritare acestea 
blocuri si sa lasam alte lucruri care nu sunt a$a prioritare. 

Domnul consilier Muti Daniel: Trebuie pusa poprire la aceea care nu $i-au 
platit datoriile ,primaria poate pune poprire. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: Au venit firme sa inceapa lucrari 
si le-am spus nu avem bani incasati sa platim acele lucrari.Se pot face cumparaturi 
acum pe baza unor incasari pe viitor, bineinteles ca nu se pot. 

Domnul consilier Moldovan loan: Firmele acestea care nu $i-au platit 
datoriile daca sunt prestatoare de servicii ar trebui sa le dam ceva de lucru. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: Nu se mai poate asa sa dam de 
lucru ' noi trebuie sa incasam acei bani sa intre in buget si dupa aceea sa 
contractam firme pentru lucrari. Nu se pot face compensari pe hartie. 

Domnul consilier Rus Marinel : Am si eu inca una $i ca sa nu avem treaba 
eu zic sa supunem la vot daca nu oricum fac plangere la prefectura pentru ca sunt 
suta la suta ca am dreptate. 

Domnul secretar general Calini Vasile: ,,DI Secretar explica din nou cum 
se face un amendament ,": este o rectificare de buget , este initiator care a pus 
cateva articole nu e$ti de acord cu articolele $i cu banii alocati poti modifica. 
Amendamenet se aduce la ce este pus pe hotarare. Eu doar imi spun punctul de 
vedere dumneavoastra puteti vota ce vreti $i eu voi constat intr-un registru despre 
acest amendament. Domnule pre$edinte puteti supune la vot eu doar mi-am spus 
parerea , ma repet. 

Domnul consilier Galan Vasile: Trebuie sa faci proiect de hotarare pentru 
rectificarea bugetului. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: Deci Marinel noi daca ne 
intalneam inainte $i vorbeam destre acest amendament $i $tiai de proiectul care ii 
avem noi nu cred ca se mai depunea acest amendament.Cei de la Satu Mare tot 
echipamentre pentru spatiul de joaca o sa aduca. 

Domnul secretar general Calini Vasile: Noi daca facem rectificarea si nu 
avem sumele este o hotarare ilegala,daca nu e suma nu poti sa o muti in alta parte. 

Domnul consilier Rus Marinel: Rog pre$dintele de $edinta sa supunem la 
vot. 

Domnul consilier local Grozav llie: Supunem la vot amendamentul. 



Rezultat Vat 
Da 2 
Nu 8 

Abtinere 0 
Au votat 10 

Nu au votat 0 
Absenti 1 

Total 10 
Observatii 

1. BRUMA MIHAi NU 

2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU Absent 

3. GAVRILOAIE IACOB NU 

4. GALAN VASILE NU 

5. GHEORGHITA AURORA NU 

6. GEORGITA NICOLAE NU 

7. GROZAV ILIE NU 

8. MOLDOVAN IOAN Da 

9. MUTI DANIEL NU 

10. NASTUTA DANIEL-ONISIM NU 

11. RUS MARINEL Da 

Domnul secretar general Calini Vasile: Deci amendamentul a fost 
respins. 

Domnul consilier local Grozav Ilie: Supunem la vot hotararea. 

Rezultat Vat 
Da 9 
Nu 1 

Abtinere 0 
Au votat 10 

Nu au votat 0 
Absenti 1 

Total 10 
Observatii 

1. I BRUMA MIHAi Da 



2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU Absent 

3. GAVRI LOAIE IACOB Da 

4. GALAN VASILE Da 

5. GH EORGHITA AURORA Da 

6. GEORGITA NICOLAE Da 

7. GROZAVILIE Da 

8. MOLDOVAN IOAN Da 

9. MUTI DANIEL Da 

10. NASTUTA DANIEL-ONISIM Da 

11. RUS MARINEL Nu 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: Sun destui banii ace$tia pentru 
bursa ? 

Doamna consilier local Gheorghita Aurora: Da , am calculat cu doamna 
contabila $i sunt suficienti.Nu am avut sa dam doar pe ianuarie , feburuarie si 
martie. 

Primarul comunei domnul Danci $tefan: Acum au venit $i de luni se pot 
face transferuri pentru ca e inceput de luna. 

Domnul consilier local Grozav Ilie: Mai aveti discutii la acest punct? Daca 
nu trecem la punctul 5 , alegerea pre$edintelui pentru sedinta urmatoare.Va rog sa 
faceti propuneri. 

Domnul consilier Galan Vasile: Propun pe di Muti Daniel. 
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Rezultat Vot 
Da 10 
Nu 0 

Abtinere 0 
Au votat 10 

Nu au votat 0 
Absenti 1 

Total 10 
Observatii 

1. BRUMA MIHAi Da 

2. NEDELEA GRIGORE-DUMITRU Absent 

3. GAVRILOAIE IACOB Da 

4. GALAN VASILE Da 



5. GHEORGHITA AURORA Da 

6. GEORGITA NICOLAE Da 

7. GROZAVILIE Da 

8. MOLDOVAN IOAN Da 

9. MUTI DANIEL Da 

10. NASTUTA DANIEL-ONISIM Da 

11. RUS MARINEL Da 

Primarul comunei domnul Danci ~tefan: in alta oridine de idei a$a 
informativ ne-a sosit in$tintarea cu Anghel Saligny, deja lucram la noile 
conditii care le cer , sa restructuram din suma mare care a fost $i din capetele 
de drumuri , am primit 100 de miliarde lei vechi. 
Spun clar nu ne lasa sa facem drumul pica drumul , pentru ca nu vreau sa 
dau cu subsemnatul pentru nimeni. 

Noi trebuie sa ne incadram in suma aceasta $i vrem ca toate locuintele 
sa aiba covor de asflat in fata. 

Problema ce-a mai mare e drumul Alacului , o problem de proprietati. 
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