
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRA 
 
 

PROCES-VERBAL 

 
 

Încheiat azi,30.12.2020, 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 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,GROZAV ILIE  MOLDOVAN IOAN, MUTI 
DANIEL,NASTUTA DANIEL-ONISIM si RUS MARINEL. 

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

 Ședința ordinară a comunei Rebra  a fost convocată prin dispoziţia primarului 
comunei Rebra  nr. 71 din 22.12.2020 . 

Şedinţa este legal constituită. Sunt prezenţi 11 consilieri locali din numărul de 11 
consilieri locali în funcţie convocati.  

Președintele de șediță -  domnul Gavriloaie Dumitru  , supune plenului procesul-
verbal din ședința anterioară : 

  
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 aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

Președintele de șediță -  domnul Gavriloaie Dumitru  , supune plenului ordinea de 
zi : 

          

ordine de zi: 

                                                                                      
1. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 
2.  proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Rebra  în 
consiliul de administrație și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității  a Scolii 

Gimnaziale nr. 1. Rebra- inițiator, Primarul comunei 
3. proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de 
evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale al 
domnului Călini Vasile, Secretar general al Comunei Rebra- inițiator, Primarul comunei 
4. proiect e hotărâre privind - Privind alegerea președintelui de ședință; - inițiator, Primarul 

comunei 
5.proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 
speciale,  pentru anul 2021- inițiator, Primarul comunei 

Rezultat Vot 

Da 11 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 11 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 11 

Observaţii 

12.  BRUMA MIHAI Da 

13.  GAVRILOIE DUITRU Da 

14.  GAVRILOAIE IACOB Da 

15.  GALAN VASILE Da 

16.  GHEORGHITA AURORA Da 

17.  GEORGITA NICOLAE Da 



18.  GROZAV ILIE Da 

19.  MOLDOVAN IOAN Da 

20.  MUTI DANIEL Da 

21.  NASTUTA DANIEL-ONISIM Da 

22.  RUS MARINEL Da 

 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

 

Întrebări, interpelări și răspunsuri. 

Domnul consilier Grozav Ilie. În ședința trecută s-a spus dacă am habar de 

podețele din sus. Sunt trei podețe care trebuie desfundate. Are o rugăminte când se 

vor desfunda să se facă către apă o cădere mai mare să nu se înfunde. 

Domnul viceprimar Năstuță Daniel-Onisim. A fost venită mașina de desfundat 

dar, a venit foarte târziu  și nu am apucat să desfundăm decât un singur podeț 

Domnul consilier Brumă Mihai. A fost întrebat de către cetățeni dacă se face 

vreun pod din sus de baraj? 

Domnul Primar Danci Ștefan. Numai pe fonduri locale, pe proiecte  finanțate nu 

este prevăzut.  

Domnul consilier Brumă Mihai. Stațiile de autobus să se repare. Să se pună dea-

a lungul trotuarelor coșuri de gunoi. 

Domnul Primar Danci Ștefan.  Am vorbit cu un băiat să aducă textolit de acela 

tare, și se vor repara. Avem coșuri de gunoi, numai trebuie montate. 

Domnul consilier Moldovan Ioan.  A vrut să le facă din bani personali. Să se facă 

din tablă. 

Domnul Jarda Vasile , cetățean.  Cere să nu se mărească taxele și impozitele, și 

dacă se mai face cadastru în continuare . A auzit că s-au marcat ceva lemne la 

Pietriș. Să hotărască consiliul local treburile ăștia. Dacă nu consilierii să-și dea 

demisia ca badea Ion Scridon. La Pietriș au fost marcate lemne, locul i-a fost făcut 

haram. Acuma  

Domnul Primar Danci Ștefan.  In afară de indicele de inflație nici într-un an nu s-

a mărit nici într-un an impozitul, cei mai vechi dintre consilieri știu asta. În legătură 

cu lemnele tăiate de le Pietriș, Consiliul local a stabilit un preț si în baza acestuia 



lemnele marcate pentru populație se vând acesteia. Începând cu luna ianuarie se 

depun cereri pentru lemn de foc de către cetățenii care nu au pădure proprietate.  

Doamna consilier Gheorghiță Aurora .  Lumea trebuie să știe acest lucru cum că 

taxele s-au mărit doar cu indicele de inflație care este obligatoriu. 

Domnul consilier Georgiță Nicolaie.  Întreabă pe domnul primar, ce știe despre 

sala e nunți. 

Domnul Primar Danci Ștefan.  Terenul unde este sala este predat l a Compania 

Națională de Investiții , care are obligația să ne predea la cheie  această clădire. La 

momentul acesta știm că contractul cu SC Dimex este reziliat din cauza unor 

neînțelegeri,  prețurile au evoluat din anul 2014 și trebuie făcută actualizarea 

proiectului si probabil o nouă licitație, unde probabil tot cei de la Dimex o vor câștiga. 

Domnul consilier Rus Marinel  Pe Valea Lungă în dreptul casei lui nea Ioan 

Moldovan este rupt drumul. Oamenii declară că de abia mai trec pe acolo. 

Domnul Primar Danci Ștefan.  A fost un taluz acolo, oamenii au tras lemne si s-a 

rupt. Sigur trebuie făcut un dig pentru a se repara drumul. 

Domnul consilier Rus Marinel  . Trebuie făcută o toaletă la capelă, fiindcă nu are 

omul unde să meargă pentru nevoile personale. 

 Domnul Primar Danci Ștefan.  Este toaletă înăuntru. Dar trebuie deschisă apa 

pentru a putea fi folosită. 

Domnul consilier Gavriloaie Iacob  .  Dacă tot suntem la capelă cred că trebuie 

protejat taluzul.  

Domnul Primar Danci Ștefan.  Acolo se va face un dig de protecție. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi 

-  proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Rebra  în 

consiliul de administrație și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității  a Scolii 
Gimnaziale nr. 1. Rebra- inițiator, Primarul comunei 
 
Secretarul general al comunei  informează  consiliul local despre  cvorumul necesar 

adoptării hotărârii în cauză. 

Primarul comunei, domnul  Danci Ștefan  prezintă  în fața consilierilor locali  

proiectul de hotărâre si materialele aferente acestuia. 

Domnul consilier Gavriloaie Iacob. Propune  pe doamna Gheorghiță Aurora ca 

membru în consiliul de administrație,  



Domnul consilier Grozav Ilie . Propune ca membru în consiliul de administrație a 

școlii pe domnul  Rus Marinel. 

Domnul consilier Muti Daniel  . Propune în comisia de evaluare si asigurarea 

calității pe domnul consilier Brumă Mihai. 

 Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. 

Președintele de șediță -  domnul Gavriloaie Dumitru  , supune plenului ordinea de 

proiectul de hotărâre cu propunerile făcute : 
 

 
Rezultat Vot 

Da 11 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 11 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 11 

Observaţii 

23.  BRUMA MIHAI Da 

24.  GAVRILOIE DUITRU Da 

25.  GAVRILOAIE IACOB Da 

26.  GALAN VASILE Da 

27.  GHEORGHITA AURORA Da 

28.  GEORGITA NICOLAE Da 

29.  GROZAV ILIE Da 

30.  MOLDOVAN IOAN Da 

31.  MUTI DANIEL Da 

32.  NASTUTA DANIEL-ONISIM Da 

33.  RUS MARINEL Da 

 
 
Cu 11 voturi „pentru” din 11 consilieri prezenți se adoptă hotărâre nr. 20/2020 
 

 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi 



Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea 
de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale al 
domnului Călini Vasile, Secretar general al Comunei Rebra- inițiator, Primarul comunei 

 

Secretarul general al comunei  informează  consiliul local despre  cvorumul necesar 

adoptării hotărârii în cauză. 

Primarul comunei, domnul  Danci Ștefan  prezintă  în fața consilierilor locali  

proiectul de hotărâre si materialele aferente acestuia. 

Domnul consilier Grozav Ilie . Propune ca membru în comisia de evaluare a 

secretarului pe domnul Muti Daniel. 

Domnul consilier Brumă Mihai   . Propune în comisia de evaluare a secretaului pe 

domnul consilier Moldovan Ioan 

Domnul consilier Gavriloaie Iacob   . Propune în comisia de evaluare si 

asigurarea calității pe domnul consilier Gălan Vasile. 

Se consultă consilierii cu privire la cele trei propuneri,și în final domnul Muti Daniel și 

domnul Moldovan Ioan sunt desemnați ca să facă parte din comisia de evaluare a 

secretarului. 

Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. 

Președintele de șediță -  domnul Gavriloaie Dumitru  , supune plenului ordinea de 
proiectul de hotărâre cu propunerile făcute : 
 

 
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. 21/2020 
 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi 

Proiect e hotărâre privind - Privind alegerea președintelui de ședință; - inițiator, Primarul 
comunei 

Secretarul general al comunei  informează  consiliul local despre  cvorumul necesar 

adoptării hotărârii în cauză. 

Primarul comunei, domnul  Danci Ștefan  prezintă  în fața consilierilor locali  

proiectul de hotărâre si materialele aferente acestuia. 

Domnul consilier Muti Daniel  propune ca președinte pentru următoarele trei luni 
să fie  domnul consilier Rus Marinel. 

Nemafiind alte propuneri  presedintele de ședință domnul Gavriloaie Dumitru supune 
la vot  proiectul de hotârâre : 
 

 
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. 22/2020 
 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi 

proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 
speciale,  pentru anul 2021- inițiator, Primarul comunei 

Secretarul general al comunei  informează  consiliul local despre  cvorumul necesar 

adoptării hotărârii în cauză. 

Primarul comunei, domnul  Danci Ștefan  prezintă  în fața consilierilor locali  

proiectul de hotărâre si materialele aferente acestuia. 

Secretarul general al comunei, prezintă o informare despre documentele care 

stau la baza taxei speciale de salubrizare și a celorlalte taxe speciale. 

Domnul consilier Moldovan Ioan afirmă faptul că  se vor aduna  peturi si sticlă la 

marketuri si magazine. 

Nemafiind alte propuneri  presedintele de ședință domnul Gavriloaie Dumitru supune 

la vot  proiectul de hotârâre : 
 

 
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. 23/2020 
 

  Nefiind alte probleme de ridicat, domnul președinte de ședință  mulțumește 
consilierilor și  declară închise lucrările ședinței extraordinare  din data de 30.12.2020 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 28.01.2021   . cu 

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

 
 
 
 


