
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRA 
 

 
PROCES-VERBAL 

 
 

Încheiat azi,10.12.2020, în ședința extraordinară  
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 în ședință 
extraordinară de  5 din 11 consilieri care compun consiliul local.  Constatată că sunt prezenți 
11 consilierii din 11 consilieri care compun consiliul local , cei prezenți   semnează în registrul 
de prezență al  ședințelor consiliului local , prezenți fiind următorii: BRUMA MIHAI, 

GAVRILOAIE DUMITRU, GAVRILOAIE IACOB, GALAN VASILE, GHEORGHITA AURORA, 
GEORGITA NICOLAE, MOLDOVAN IOAN, MUTI DANIEL 
NASTUTA DANIEL-ONISIM si RUS MARINEL. 

Nu sunt reprezentanți ai altor instituții , sau mass-media .Este prezent cetățeanul 

Grozav Ionel. 
 Ședința ordinară a comunei Rebra  a fost convocată prinntr-un document de 

convocare a 5 din 11 cosilieri care compun consiliul local . 
Şedinţa este legal constituită. Sunt prezenţi 11 consilieri locali din numărul de 11 

consilieri locali în funcţie convocati.  
 
Președintele de ședință  domnul Gavriloaie Dumitru , supune plenului ordinea de zi  

                                                                                      
1. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 
2. Informare despre toate proiectele desfășurate în mandatul anterior în comuna Rebra 
3. Informare despre afișarea tuturor proiectelor, deciziilor din consiliul local pe site-ul 

Comunei Rebra 
4. Dezbaterea problemelor de actualitate ale comunei, propuneri, soluții. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotare cu tablete pentru uz școlar, 
inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minim 24 luni, 

precum si alte echipamente electronice necesare activității didactice” si depunerea unei cereri 
de finanțare in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 
– Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, 
Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul 
e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație:- inițiator, Primarul comunei 
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Rebra - inițiator, Primarul 
comunei 
7. Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Rebra;-Inițiatori consilierii 
locali 
 

 
Rezultat Vot 



Da 11 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 11 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 11 

Observaţii 

1.  BRUMA MIHAI Da 

2.  GAVRILOIE DUITRU Da 

3.  GAVRILOAIE IACOB Da 

4.  GALAN VASILE Da 

5.  GHEORGHITA 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. 

Întrebări, interpelări, răspunsuri; 

 

Domnul consilier Moldovan Ioan - întreabă secretarul general al comunei de ce nu 

sunt înscrise în procesul – verbal a tuturor problemelor discutate în cele două ore si 

patruzeci de minute din ședința anterioară. 

Secretarul general al comunei domnul Călini Vasile explică faptul că nefiind înscrieri la 

cuvânt, fiecare consilier vorbind liber, unii peste ceilalți, mai mult ,procesul – verbal 

sintetizează ceea ce s-a discutat la ședința, ce s-a aprobat , nr. de voturi pentru 

fiecare proiect. In procesul verbal se  aleg cuvintele , dându-le sens din care să reiasă 

ideile principale. 

 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

 

Informare despre toate proiectele desfășurate în mandatul anterior în comuna Rebra  



Domnul primar prezintă o informare scrisă privind toate proiectele pentru anul trecut, 

12 proiecte. 

La discuții domnul  consilier Georgiță Nicolae, - crede ca cei care sunt la clasa 

pregătitoare nu este necesar tableta deoarece este prea mic. 

Doamna consilier local  Gheorghiță Aurora ,- aduce la cunoștința consiliului local 

că există situații când părinții declară că au acasă tabletă și laptop și nu au nevoie de 

tabletele date de primărie. 

Domnul Consilier Năstuță Daniel-Onisim, - întrebă pe domnul primar dacă aceste 

proiecte sunt puse pe site-ul primăriei? 

Domnul primar Danci Ștefan,- răspunde că nu sunt puse . 

Domnul Consilier Năstuță Daniel-Onisim, - cere că să fie puse pe site. 

 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

 

 .Informare despre afișarea tuturor proiectelor, deciziilor din consiliul local pe 
site-ul Comunei Rebra 

 

La acest punct de pe ordinea pe zi face o informare  scrisă secretarul general al 

comunei domnul Călini Vasile. 

In concluzie secretarul general al comunei informează că este responsabil de partea 

de monitor local din site-ul comunei. Apoi mai informează că este necesar ca acel 

compartiment al monitorului local  să aibă cel puțin un angajat. Secretarul general 

prezintă succint o parte din atribuțiile sale , si afirmă ca pe lângă aceste atribuții  cele 

privind monitorul local practic îl depășesc prin volumul de muncă, și în concluzie 

trebuie angajată o persoană la acest compartiment. 

Domnul primar Danci Ștefan propune să angajăm o persoană la bibliotecă, să stea 

acolo 2 ore iar restul să vină la primărie să ajute la ce este de făcut. 

Domnul secretar general crede că acelei persoane care va fi angajată la bibliotecă, îi 

trebuie ceva timp să învețe activitatea bibliotecii ,darmite să mai facă și alte lucruri în 

cadrul primărie. Știe ce trebuie făcut , dar nu are o persoană cui să îi traseze sarcini  

concrete pentru a duce la îndeplinire această activitate de publicare pe site-ul 

primăriei a documentelor prevăzute de lege. 

 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

 

Dezbaterea problemelor de actualitate ale comunei, propuneri, soluții. 

 

Având în vedere că la punctele anterioare s-au atins și problemele  de actualitate ale 

comunei, se propune să se treacă mai departe la următoarele puncte. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 



Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotare cu tablete pentru uz școlar, 

inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minim 24 luni, 

precum si alte echipamente electronice necesare activității didactice” si depunerea 

unei cereri de finanțare in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 

2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o 

economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea 

e-educație: 

Primarul comunei, domnul  Danci Ștefan  prezintă  în fața consilierilor locali  

proiectul de hotărâre si materialele aferente acestuia. 

Nu sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. . 

Președintele de ședință  domnul Gavriloaie Dumitru, supune la vot proiectul de 
hotărâre; 

Rezultat Vot 

Da 11 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 11 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 11 

Observaţii 

1.  BRUMA MIHAI Da 

2.  GAVRILOIE DUITRU Da 

3.  GAVRILOAIE IACOB Da 

4.  GALAN VASILE Da 

5.  GHEORGHITA 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 

 
Cu 11 voturi „pentru” din 11 consilieri prezenți se adoptă hotărâre nr. 16/2020 



 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Rebra 
 

Primarul comunei, domnul  Danci Ștefan  prezintă  în fața consilierilor locali  

proiectul de hotărâre si materialele aferente acestuia. 

Se discută despre faptul că sumele provenite de la guvern au destinație specială 
pentru plata asistenților personali si  a indemnizațiilor persoanelor  cu handicap.  

Discuțiile fiind încheiate la acest proiect de hotărâre ; 

Președintele de ședință , domnul  Gavriloaie Dumitru , supune aprobării proiectul 
de hotărâre: 

 
  

Rezultat Vot 

Da 11 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 11 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 11 

Observaţii 

1.  BRUMA MIHAI Da 

2.  GAVRILOIE DUITRU Da 

3.  GAVRILOAIE IACOB Da 

4.  GALAN VASILE Da 

5.  GHEORGHITA 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 

 
Cu 11 voturi „pentru” din 11 consilieri prezenți se adoptă hotărâre nr. 17/2020 

 



Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Rebra 
 

Primarul comunei, domnul  Danci Ștefan  prezintă  în fața consilierilor locali  

proiectul de hotărâre si materialele aferente acestuia 
Domnul consilier local Brumă Mihai, propune pentru funcția de viceprimar pe domnul 
Năstuță Daniel – Onisim. 
Nemaifiind alte propuneri , secretarul general al comunei redactează buletinele de vot 

cu un singur candidat pentru funcția de viceprimar al comunei Rebra, 
 Se împart buletinele de vot la toți consilierii. Se trece la votul secret. Se introduc în 
urnă de fiecare consilier buletinele de vot.   
 In continuare comisia de numărare  voturilor se retrage și  trece la numărarea 
voturilor si se constată următoarele: 

 Domnul Galan Vasile , președintele comisiei de numărare a voturilor  anunță rezultatul 
votului secret pentru funcția de viceprimar al comunei Rebra: voturi pentru Năstuță Daniel – 
Onisim  - 6 voturi; voturi împotrivă – 5 voturi. 

Președintele de ședință ,  domnul Gavriloaie Dumitru declară ales viceprimar al 

comunei Rebra pe domnul Năstuță Daniel-Onisim, ales cu majoritatea absolută a consilierilor 
locali în funcție și prezenți la ședință astfel  fost adoptată Hotărârea Consiliului local nr. 
18/2020 
  Nefiind alte probleme de ridicat, domnul președinte de ședință Gavriloaie 

Dumitru mulțumește consilierilor și  declară închise lucrările ședinței extraordinare  din data 
de .10.12.2020 a Consiliului local al comunei Rebra. 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI, 

          GAVRILOAIE DUMITRU                                            Călini Vasile 
 
CV/2 ex. 
 
 

Prezentul proces - verbal a fost aprobat in ședința  ordinara. din data  de ....12.2020   . cu un 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr. 1336 din 8.12.2020. 

 

 

Notă: 

 

 Azi 8.12.2020, subsemnatul Călini Vasile , secretarul 

general al comunei Rebra, ca urmare a convocării  de către  

cinci consilieri a ședinței extraordinare a Consiliului local 

Rebra pentru data de 10 decembrie 2020, am consultat pe 

domnul primar Danci Ștefan și consilierii care au  depus 

documentul de convocare, în vederea introducerii pe ordinea 

de zi a încă două proiecte de hotărâre. 

 Astfel că cei cinci consilieri care au depus documentul de 

convocare au fost de acord să introducem și alte puncte pe 

ordinea de zi, care să fie trecute în invitația la ședință. 

 

 

Secretar general, 

Vasile Călini 

 

 

 
 


