
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRA 
 
 

PROCES-VERBAL 

 
 

Încheiat azi,30.06.2020, în ședința ordinară  
a Consiliului local al comunei Rebra 

 
 

La şedinţă participă: Primarul comunei DANCI ȘTEFAN, , Secretarul general 
comunei Rebra  – Călini Vasile  care face apelul nominal al  consilierilor convocați , 

unde se constatată că sunt prezenți 9 consilierii din 10 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 , ,GROZAV ILIE, GEORGIȚĂ IOAN ,MARCOIE 

NICOLAI, MUTI DANIEL, SCRIDON VICTOR , SZEP CAROL TĂUT NICOLAI . 
Lipsește motivat domnul viceprimar Gălan Vasile . 
Nu sunt reprezentanți ai altor instituții sau mass-media. 
 Ședința ordinară a comunei Rebra  a fost convocată prin Dispoziţia Primarului 

Rebra  nr. 27 din 26.06.2020  . 

Şedinţa este legal constituită. Sunt prezenţi 9 consilieri locali din numărul de 
10 consilieri locali în funcţie convocati.  

Preşedintele de şedinţă, domnul SCRIDON vICTOR  ,declară deschise 
lucrările şedinţei ordinare  a Consiliului local al Comunei Rebra .  

Preşedintele de şedinţă, domnul SCRIDON VICTOR: cere secretarului 
general al comunei  să  supună aprobării procesul-verbal din data de 28.05.2020. 

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

Rezultat Vot 

Da 9 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 9 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 9 

Observaţii 

1.  GAVRILOAIE DUMITRU Da 

2.  GAVRILOAIE DUMITRU -CORNELIU Da 

3.  GĂLAN VASILE x 

4.  GEORGITĂ IOAN Da 

5.  GROZAV ILIE Da 

6.  MARCOIE NICOLAI Da 

7.  MUTI DANIEL Da 

8.  SCRIDON VICTOR Da 

9.  SZEP CAROL Da 



10.  TĂUT NICOLAI Da 

 
Procesul verbal se semnează de  președintele ședinței anterioare și de către 

secretarul general comunei. 
Se intră în ordinea de zi: 
Preşedintele de şedinţă, domnul Scridon Victor :Vă supun aprobării 

ordinea de zi: 
                 ordine de zi: 

 

 

                                                                                                                          
1. Raportul primarului asupra gestionărilor bunurilor apartinând domeniului 

public și privat al comunei Rebra 
2. Prezentarea Deciziei nr. 9/2020 a Directorului Camerei de Conturi Bistrița-

Năsăud, ca urmare a auditului financiar asupra conturilor anuale de 
execuție bugetară a Comunei Rebra. 

3. Informare anuală a Postului de poliție Rebra 
 

Rezultat Vot 

Da 9 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 9 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 9 

Observaţii 

1.  GAVRILOAIE DUMITRU Da 

2.  GAVRILOAIE DUMITRU -CORNELIU Da 

3.  GĂLAN VASILE x 

4.  GEORGITĂ IOAN Da 

5.  GROZAV ILIE Da 

6.  MARCOIE NICOLAI Da 

7.  MUTI DANIEL Da 

8.  SCRIDON VICTOR Da 

9.  SZEP CAROL Da 

10.  TĂUT NICOLAI Da 

 
Cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri prezenți ordinea de zi a fost aprobată. 
 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

                                                                                                                    
1. Raportul primarului asupra gestionărilor bunurilor apartinând domeniului 

public și privat al comunei Rebra 



Primarul comunei, domnul  Danci Ștefan  prezintă  în fața consilierilor locali  

raportul . 

Nu sunt discutii pe marginea raportului. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

2. Prezentarea Deciziei nr. 9/2020 a Directorului Camerei de Conturi Bistrița-

Năsăud, ca urmare a auditului financiar asupra conturilor anuale de execuție 
bugetară a Comunei Rebra. 

Primarul comunei, domnul  Danci Ștefan  prezintă  în fața consilierilor locali  

materialele si cele constatate de către Camera de conturi Bistrita-Năsăud. 

Domnul Marcoie Nicolai  intreabă ce instanță judecă divergențele dintre 

părți ar trebui  trecute în contractul dintre părți. 
Primarul comunei, domnul  Danci Ștefan  , singur că da dar uneori 

instantele iși declină  competența. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

3.Informare anuală a Postului de poliție Rebra.  
Acest punct de pe ordinea de zi se amână pentru a altă ședință deoarece 

personalul de la Postul de poliție este chemat într-o misiune de serviciu de 
către conducerea poliției județene. 
In continuare se poartă discuții despre probleme de cadastru si tereburile 
comunale care le folosesc unii cetățeni. 

Se discută oportunitatea inchirierii unui apartament domnului Tăut Teofil, 
consilierii dându-si acordul pentru inceperea demersurilor în vederea 
închirierii. 
Se discută cererea domnului Strugari Teodor-Marian în vederea aprobării unei 

cantități de 20 mc. Lemn rășinos în vederea construirii unei mutări pe muntele 
Poiana. Se respinge întrucât acolo mai sunt 2 mutări și nu mai este necesar 
construirea uneia noi. 
 

  Nefiind alte probleme de ridicat, domnul președinte de ședință  

mulțumește consilierilor și  declară închise lucrările ședinței ordinare  din data de 
30.06.2020 a Consiliului local al comunei Rebra. 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI, 

           SCRIDON VICTOR                                                 Călini Vasile 
 
CV/2 ex. 
 

 
Prezentul proces - verbal a fost aprobat in ședința  ordinara. din data  de 17.07.2020   

. cu un număr de........voturi „pentru”..-..”abțineri”.-...”împotrivă” 


