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Capitolul I Prezentarea generală a unită ii administrativ-teritorialeț

Articolul 1
(1) Comuna Rebra este:
a) persoană  juridică  de  drept  public,  cu  capacitate  juridică  deplină  i  patrimoniuș
propriu;
b) subiect juridic de drept fiscal;
c) titulară a drepturilor i obliga iilor ce decurg din contractele privind administrareaș ț
bunurilor care apar in domeniului public i privat al acesteia, precum i din raporturileț ș ș
cu alte persoane fizice sau juridice, în condi iile legii.ț
(2) Comuna Rebra are sediul social în satul Rebra, la adresa: Strada Principală nr. 1,
precum i codul de înregistrare fiscală 4980110.ș
(3) Însemnele specifice ale Comunei Rebra sunt:
a) stema,  aprobată  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  910/2013,  al  cărei  model  este
prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul statut.

Articolul 2
(1) Comuna Rebra are re edin a în satul Rebra.ș ț
(2) Comuna Rebra are următoarele vecinătă i:ț
  -la nord se mărgine te cu teritoriul Comunei Parva;ș
  -la vest cu teritoriul comunei Rebrişoara;
  -la sud cu teritoriul comunei Rebrişoara şi al comunei Feldru;
  -la est cu teritoriul comunei Feldru.
(3) Comuna Rebra are în componen ă o localitate rurală: Rebra.ț
(4)  Comuna  Rebra,  potrivit  legisla iei  privind  amenajarea  teritoriului  na ional,  areț ț
rangul IV.
(5) Prezentarea descriptivă, respectiv suprafe ele intravilanului i extravilanului, suntț ș
prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut.

Articolul 3
(1) Comuna Rebra dispune de o re ea hidrografică formată din: râuri i pârâuri.ț ș
(2) Pe teritoriul Comunei Rebra se regăsesc o floră i faună diverse.ș
(3) Comuna Rebra dispune de o diversitate de soluri.
(4) Denumirea râurilor, a faunei i florei de pe raza teritorială a Comunei Rebra seș
regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut.

Articolul 4
(1) Comuna Rebra s-a înfiin at în anul 1968.ț
(2) Prima atestare documentară a Comunei Rebra a fost în anul 1245.
(3) Evolu ia istorică a Comunei Rebra se regăse te în ț ș anexa nr. 4 la prezentul statut.
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Articolul 5
(1) Popula ia Comunei Rebra numără 3163 locuitori.ț
(2) Componen a i structura popula iei Comunei Rebra se regăse te în ț ș ț ș anexa nr. 5 la
prezentul statut.
(3) Aspectele privind numărul popula iei se actualizează în urma recensământului înț
vederea  respectării  dreptului  cetă enilor  apar inând  unei  minorită i  na ionale  de  aț ț ț ț
folosi  limba  lor  maternă  în  rela ia  cu  administra ia  publică  locală  i  cu  serviciileț ț ș
deconcentrate.

Capitolul II Autorită ile administra iei publice localeț ț

Articolul 6
(1) Autorită ile administra iei publice locale sunt:ț ț
a) Consiliul Local al Comunei Rebra, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul
Comunei Rebra. Consiliul Local al Comunei Rebra este format din 11 membri;
b) Primarul Comunei Rebra, Danci tefan, ca autoritate executivă;Ș
c) La nivelul Comunei Rebra, consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia
fiind Năstu ă Daniel-Onisim.ț
(2) Apartenen a politică a consilierilor locali este următoarea:ț

● 5 consilieri din partea Partidului Na ional Liberal;ț
● 3 consilieri din partea Alian ei pentru Rebra;ț
● 2 consilieri din partea Partidului Mi carea Populară;ș
● 1 consilier din partea Uniunii Salva i România.ț

(3)  Consiliului  Local  al  Comunei  Rebra  s-a  constatat  prin  Ordinul  prefectului
jude ului Bistri a-Năsăud nr. 326/29.10.2020.ț ț
(4)  Componen a  nominală,  perioadele  de  exercitare  a  mandatelor  ale ilor  locali,ț ș
precum i apartenen a politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute înș ț
anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut.

Articolul 7
(1) Autorită ile administra iei publice locale au dreptul de a conferi i retrage titlul deț ț ș
cetă ean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Rebra.ț
(2)  Autorită ile  administra iei  publice locale au dreptul  de a conferi  certificatul  deț ț
fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Rebra.
(3) Criteriile potrivit cărora autorită ile administra iei publice locale au dreptul de aț ț
conferi i retrage titlul de cetă ean de onoare persoanelor fizice române sau străine,ș ț
precum i procedura aplicabilă pentru acordarea titlului i  certificatului de fiu/fiicăș ș
al/a Comunei Rebra se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut.
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Capitolul III Căi de comunica iiț

Articolul 8
(1) Raza teritorială a Comunei Rebra este tranzitată de următoarea re ea de transport,ț
potrivit  prevederilor  Legii  nr.  363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului na ional - Sec iunea I - Re ele de transport, cu modificările i completărileț ț ț ș
ulterioare:
a) re eaua rutieră.ț
(2) Re eaua de transport prevăzută la ț alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonan eiț
Guvernului  nr.  43/1997 privind regimul  drumurilor,  republicată,  cu modificările  iș
completările ulterioare, din drumuri de interes jude ean i drumuri de interes comunal,ț ș
astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut.

Capitolul IV Principalele institu ii  care î i desfă oară activitatea pe razaț ș ș
teritorială a unită ii administrativ-teritorialeț

Articolul 9
(1) Re eaua colară de la nivelul Comunei Rebra, potrivit ț ș Legii educa iei na ionale nr.ț ț
1/2011, cu modificările i completările ulterioare, cuprinde numărul total de unită i deș ț
învă ământ de stat preuniversitar.ț
(2) Pe raza teritorială a Comunei Rebra î i desfă oară activitatea un număr total de 3ș ș
unită i de învă ământ de stat preuniversitar.ț ț
(3) Unită ile de învă ământ prevăzute la  ț ț alin.  (1) sunt prezentate în  anexa nr.  9 la
prezentul statut.
(4)  Comuna  Rebra  sus ine  unită ile  de  învă ământ  prevăzute  la  ț ț ț alin.  (1) potrivit
prevederilor Legii nr. 1/2011.

Articolul 10
(1) Pe raza teritorială a Comunei Rebra î i desfă oară activitatea institu ii de cultură.ș ș ț
(2) Pe raza teritorială a Comunei Rebra se organizează manifestări culturale.
(3)  Tipul  i  denumirea institu iilor  de cultură  ori  tipul i  denumirea manifestărilorș ț ș
culturale se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut.
(4) Comuna Rebra participă la finan area manifestărilor culturale de la bugetele locale,ț
din venituri proprii.

Articolul 11
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(1)  Pe  raza  teritorială  a  Comunei  Rebra  se  asigură  următoarea  formă de asisten ăț
medicală:
a) asisten ă medicală profilactică i curativă.ț ș
(2) Comuna Rebra poate participa la finan area activită ilor de asisten ă de sănătateț ț ț
publică  de  la  bugetele  locale,  din venituri  proprii,  fonduri  externe rambursabile  iș
nerambursabile, contracte cu ter ii, potrivit legii.ț
(3) Asisten a medicală prevăzută la ț alin. (1) lit. a) se realizează prin:
a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie i de alte specialită i.ș ț
(4) Lista cu numărul i denumirea unită ilor prin care se asigură asisten a medicalăș ț ț
sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.

Articolul 12
(1)  Pe  raza  teritorială  a  Comunei  Rebra  nu  se  asigură  momentan  servicii  sociale
definite potrivit  art. 30 din Legea asisten ei sociale nr. 292/2011ț , cu modificările iș
completările ulterioare.

Articolul 13
(1)  Pe  raza  teritorială  a  Comunei  Rebra  nu  î i  desfă oară  activitatea  momentanș ș
institu ii de presă în domeniul presei scrise, media on-line i/sau media audiovizual.ț ș

Articolul 14
(1) Pe raza teritorială a Comunei Rebra nu î i desfă oară activitatea momentan cluburiș ș
ale copiilor, cluburi sportiv- colare ori cluburi studen e ti, cluburi/asocia ii sportive.ș ț ș ț

Capitolul V Func iuni economice ale unită ii administrativ-teritorialeț ț

Articolul 15
Principalele func iuni economice sunt prevăzute în ț anexa nr. 10 la prezentul statut.

Capitolul VI Bunurile din patrimoniul unită ii administrativ-teritorialeț

Articolul 16
(1)  Patrimoniul  Comunei  Rebra  este  compus  din  bunurile  mobile  i  imobile  careș
apar in  domeniului  public  i  domeniului  privat  al  Comunei  Rebra,  precum i  dinț ș ș
totalitatea drepturilor i obliga iilor cu caracter patrimonial.ș ț
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Rebra se găse te în ș anexa nr.
11 la prezentul statut.

COMUNA REBRA 5



(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Rebra se actualizează ori de
câte ori intervin evenimente de natură juridică i se publică pe pagina de internet aș
Comunei Rebra, în sec iunea dedicată acestui statut.ț

Capitolul VII Serviciile publice existente

Articolul 17
Serviciile comunitare de utilită i publice furnizate la nivelul Comunei Rebra:ț
a) serviciul public de alimentare apă i canalizare;ș
b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: A.D.I. De euri Bistri a-Năsăud;ș ț
e) serviciul public de iluminat.

Articolul 18
Transportul i distribu ia energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei Rebra suntș ț
furnizate de Electrica Furnizare SA.

Articolul 19
Nu există momentan alimentare cu gaze naturale pe raza teritorială a Comunei Rebra.

Articolul 20
Administrarea  domeniului  public  al  Comunei  Rebra  este  asigurat  de  Primăria
Comunei Rebra.

Capitolul VIII Atribuirea i schimbarea denumirilor de străzi, pie e i deș ț ș
obiective de interes public local

Articolul 21
(1) Comuna Rebra, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pie e i de obiective deț ș
interes public local, precum i pentru obiective i institu ii de interes local aflate înș ș ț
subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 63/2002ț  privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003,
cu modificările i completările ulterioare.ș
(2) În situa ia în care,  prin proiectele de hotărâri  ale consiliilor locale,  se propuneț
atribuirea ca denumire a unor nume de personalită i ori evenimente istorice, politice,ț
culturale  sau  de  orice  altă  natură  ori  schimbarea  unor  astfel  de  denumiri,  aceste
hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate i avizate de comisia deș
atribuire de denumiri jude eană, în conformitate cu prevederile ț Ordonan ei Guvernuluiț
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nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 48/2003, cu modificările i completările ulterioare.ș
(3) Schimbarea denumirilor institu iilor publice i a obiectivelor de interes jude ean, seț ș ț
face prin hotărâre a consiliului jude ean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriuț
administrativ  sunt  amplasate  institu iile  i  obiectivele  în  cauză,  în  conformitate  cuț ș
prevederile  Ordonan ei Guvernului nr. 63/2002ț  privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri,  aprobată  cu  modificări  prin  Legea  nr.  48/2003,  cu  modificările  iș
completările ulterioare.

Capitolul  IX  Societatea  civilă,  respectiv  partidele  politice,  sindicatele,
cultele i organiza iile nonguvernamentale care î i desfă oară activitatea înș ț ș ș
unitatea administrativ-teritorială

Articolul 22
(1) Comuna Rebra poate realiza un cadru de cooperare sau asociere cu organiza iiț
neguvernamentale,  asocia ii  i  cluburi  sportive,  institu ii  culturale  i  artistice,ț ș ț ș
organiza ii de tineret, în vederea finan ării i realizării unor ac iuni sau proiecte careț ț ș ț
vizează dezvoltarea comunită ii.ț
(2)  Comuna Rebra acordă o aten ie  deosebită proiectelor  culturale  i  educative cuț ș
caracter  local,  regional,  na ional,  european  i  interna ional,  care  se  încadrează  înț ș ț
strategia de dezvoltare a unită ii administrativ- teritoriale.ț
(3) Comuna Rebra poate acorda finan ări nerambursabile de la bugetul local, în bazaț
Legii  nr.  350/2005 privind regimul finan ărilor nerambursabile din fonduri  publiceț
alocate pentru activită i nonprofit de interes general, cu modificările i completărileț ș
ulterioare.

Articolul 23
(1) Pe teritoriul Comunei Rebra î i desfă oară activitatea 6 partide politice, înfiin ateș ș ț
în  condi iile  Legii  partidelor  politice  nr.  14/2003,  republicată,  cu  modificările  iț ș
completările ulterioare.
(2) Lista partidelor politice care î i desfă oară activitatea în Comuna Rebra se găse teș ș ș
în anexa nr. 12 la prezentul statut.

Articolul 24
(1) Pe teritoriul Comunei Rebra nu î i desfă oară activitatea organiza ii sindicale sauș ș ț
asocia ii profesionale.ț

Articolul 25
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(1) În Comuna Rebra î i desfă oară activitatea următoarele culte religioase: ortodox,ș ș
penticostal, cre tin de ziua a 7-a i adventist.ș ș
(2) Lista cu denumirile lăca elor apar inând cultelor religioase prevăzute la ș ț alin. (1) se
regăse te în ș anexa nr. 12 la prezentul statut.

Capitolul X Participare publică

Articolul 26
Popula ia din Comuna Rebra este consultată i participă la dezbaterea problemelor deț ș
interes local astfel:
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condi iile legii;ț
b) prin intermediul adunărilor cetă ene ti;ț ș
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;
d) prin participarea la edin ele consiliului local;ș ț
e) prin alte forme de consultare directă a cetă enilor, stabilite prin regulamentul deț
organizare i func ionare al consiliului.ș ț

Articolul 27
(1) În func ie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare i validare aț ș
acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea
i  desfă urarea  referendumului,  cu  modificările  i  completările  ulterioare  sau  aleș ș ș

Ordonan ei  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.  57/2019ț ț ,  cu  modificările  i  completărileș
ulterioare, după caz.

Capitolul XI Cooperare sau asociere

Articolul 28
Comuna Rebra se asociază i cooperează cu persoane juridice de drept public sau deș
drept privat române sau străine,  în vederea finan ării  i  realizării  în comun a unorț ș
ac iuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilorț
art.  89  din  Ordonan a  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.  57/2019ț ț ,  cu  modificările  iș
completările ulterioare.

Articolul 29
(1)  Comuna  Rebra  aderă  la  asocia ii  na ionale  i  interna ionale  ale  autorită ilorț ț ș ț ț
administra iei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.ț
(2)  Lista  cu  denumirea  cooperărilor  i  asocierilor  încheiate  de  Comuna  Rebra  seș
regăse te în ș anexa nr. 13 la prezentul statut.

COMUNA REBRA 8



Capitolul XII Dispozi ii tranzitorii i finaleț ș

Articolul 30
Anexele  nr.  1-13 fac  parte  integrantă  din  prezentul  statut,  aprobat  prin  Hotărârea
Consiliului Local nr. ... .

Articolul 31
Orice  modificare  care  are  ca  obiect  modificarea  Statutului  Comunei  Rebra  sau  a
anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorită ii deliberative.ț

Articolul 32
Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de
natură juridică.

Articolul 33
Prezentul  statut  i  anexele  acestuia,  cu  excep ia  celei  prevăzute  la  ș ț art.  32 se
actualizează, în func ie de modificările i completările apărute la nivelul elementelorț ș
specifice ale acestora, cel pu in o dată pe an.ț
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Anexa nr. 1
la statut

Modelul stemei Comunei Rebra

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

Descrierea stemei
Stema Comunei Rebra se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite,
scartelat.
În partea superioară, în partea dreaptă, în câmp albastru, se află un grănicer de argint,
îmbrăcat în uniforma regimentelor grănicereşti.
În partea superioară, în partea stângă, în câmp argintiu, se află două coline verzi, pe
care se află un stejar verde cu tulpină neagră.
În vârful scutului, în partea dreaptă, în câmp argintiu, se află un brâu undat albastru.
În vârful scutului, în partea stângă, în câmp albastru, se află un clopot de argint cu o
cruce de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate



Grănicerul  aminteşte  de  grănicerii  rebreni,  ce  au  făcut  parte  din  "Conscripţia
grănicerească din 1763-1764".
Colinele semnifică numele localităţii, care provine din slava veche - "Rebra" - colină
cu mici particularităţi.
Brâul undat reprezintă râul Rebra, care străbate localitatea.
Stejarul evocă pădurile de foioase din zonă.
Clopotul  simbolizează  Mănăstirea  "Sf.  Apostoli  Petru  şi  Pavel",  care  se  află  pe
teritoriul localităţii.
Coroana  murală  cu  un  turn  crenelat  semnifică  faptul  că  localitatea  are  rangul  de
comună.



Anexa nr. 2
la statut

Prezentarea descriptivă a Comunei Rebra

Comuna Rebra este o comună din judeţul Bistriţa-Năsăud, Transilvania, situată

pe DJ 172 B, la 10 km de Năsăud.  Comuna Rebra este a ezată în partea de nord-est aș

jude ului,  formată  dintr-o  singură  localitate,  care  este  şi  reşedinţa  de  comună,  cuț

locuinţe distribuite linear de-a lungul Văii Rebra, cu o prelungire pe Valea Lungă,

pârâu ce este afluent al râului Rebra.

Ca amplasare, Comuna Rebra se află în zona Carpaţilor Orientali, între munţii

Rodnei şi Ţibleşului în partea de nord, şi munţii Suhardului şi Bârgăului spre sud-est.

Este integrată în zona Dealurilor Năsăudului, cunoscute în literatura geografică sub

diverse denumiri: ,,Regiunea  colinară a Some ului Mare”(Emm.de Martonne,1924).ș

Încadrarea  teritorială  a  localităţii  în  apropierea  munţilor  mai  sus  amintiţi,  a

determinat structural schimbarea funcţiunii economice în special a reliefului şi climei.

Cei mai influenţi sunt munţii Rodnei fiind cei mai apropiaţi de această zonă, având

aspect de munţi alpini, de munţi înalţi cu structură zonală.

Ţinutul  nord-estic  al  Transilvaniei  cu ale  sale  comune româneşti  aşezate  în

partea de sus a Someşului Mare, încă din timpurile cele mai vechi a format un corp

distinct sau a făcut parte integrantă a vreunui judeţ învecinat. În cele dintâi documente

istorice  el  poartă  denumirea  de  „Districtus  Rodnensis”  sau  „Vallis  Rodnesis”.

Teritoriul pe care se întindea Districtul Năsăudului este situat în nord-estul Ardealului

între 22 – 23 – 10 longitudine estică şi între 46 52 ” – 47 38 ” latitudine nordică, având

o extensiune totală de circa 3200 km pătraţi şi un pronunţat caracter muntos. Partea

nordică şi estică învecinată cu Maramureşul, Bucovina, Moldova (jud. Suceava) este

acoperită  de  un  lanţ  de  munţi  înalţi  aparţinând Carpaţilor,  din  care  se  ramifică  o

întreagă reţea de munţi şi dealuri cu văi în mare parte strâmte şi adânci prin care curg

o mulţime de râuri, vâlcele şi pâraie.



Acest complex muntos se împarte în două grupuri: Munţii Rodnei şi Munţii

Bârgăului.  Dintre  piscurile  cele  mai  înalte  ale  primului  grup  menţionăm Ţibleşul

(1842 m), Obârşia Rebrei (2056 m), Craia (1660 m), Rabla (1902 m), Ineul (2280 m).

Caracterele geologice se pot rezuma la următoarele: în regiunile muntoase roci

cristaline, după care topografia locului ne indică sedimente terţiare (care abundă pe

teritoriul  Comunei  Rebra),  mai  vechi  şi  mai  noi  (gresii  paleogene  şi  neogene,

conglomerate, calcare). Se pare că Vf. Pietriş de pe raza comunei ar fi format după

toate  probabilităţile  din roci  calcaro-cristaline  pe care  timpul  le-a  fărâmiţat  şi  le-a

făcut să curgă dinspre bază.

Suprafa a totală a Comunei Rebra este de 4591 ha dintre care 370 ha intravilanț

4221 ha extravilan.



Anexa nr. 3
la statut

Hidrografia, flora, fauna i tipul solurilor de laș
nivelul unită ii administrativ-teritorialeț

I.  Hidrografia Comunei  Rebra este reprezentată în principal de râul Rebra, ce

străbate  comuna  pe  direc ia  nord-sud  pe  o  distan ă  de  12  km.  Principalulț ț

afluent este Valea Satului (V .Lungă) cu un caracter subsecvent pe o lungime

de 5 km pe direc ia est-vest.  Ceilal i  afluen i sunt de obicei mărun i,  cu unț ț ț ț

regim de scurgere intermitent i toren ial, obsecven i. Debitul mediu multianualș ț ț

al râului Rebra pe intervalul 1990-2001 este de 5,2 mc/s, debit care a facilitat

construirea unei captări pentru alimentarea cu apă a ora ului Năsăud.ș

Alte pâraie sunt:

➢ pe dreapta i stânga Râului Rebra: Pârâul Brădăţelul, Pârâul Mănăstirii,ș

Pârâul  Valea  Poienii,  Pârâul  Valea  lui  Capătă,  Pârâul  Valea  Pietrii,

Pârâul  Valea  Frasinului,  Pârâul  Valea  Lazului  Mică,  Pârâul  Valea

Lazului Mare, Pârâul Valea Mănatului ,Pârâul Terhe , Pârâul Colibilor,ș

Pârâul  Corbului,  Pârâul  Mărul  lui  Ion,  Pârâul  Bădiţii  ,  Pârâul  Valea

Carelor, Pârâul Alacului ,Pârâul Valea Lupului;

➢ pe  stânga:  Pârâul   Valea  Lungă,  cu  afluenţii  mai  importanţi;  Pârâul

Valea Ursului, Pârâul Valea Babii, Pârâul Valea Bâdiului, Pârâul Valea

Runcului Pârâul Valea Găugii ,Pârâul Valea Glodului, Pârâul Măglii ,

Pârâul Valea Lacului, Pârâul Valea Plaiului.

➢ Râul Rebra si pâraiele  din localitate ,însumează 38  de ha.

II. Flora Comunei Rebra cuprinde păduri de foioase în special de fag i stejar,ș

păduri  de  conifere,  paji ti  alpine  i  fâne e.  Făgetele  constituie  forma iuneaș ș ț ț



dominantă i anume de 80%. În afară de masa lemnoasă se regăsesc produseleș

nelemnoase, cum sunt fructele de pădure.

În compozi ia arboretelor existente în teritoriu, pe lângă făgete se mai întâlnescț

i  următoarele  specii:  carpen,  paltin,  plop,  cire ,  meri,  salcie,  tei,  etc.ș ș

Subarboretul este compus în special din păducel, măce , alun etc.ș

III. Fauna Comunei Rebra este reprezentată prin numeroase specii de animale ca:

iepuri, vulpi, mistre i, ur i,  căprioare. În secolul al XVIII-lea este semnalatăț ș

prezen a  pe  teritoriul  Rebrei  a  zimbrului,  vestitul  patruped  din  pădurileț

moldovene.  A a  de  pildă  că  în  hotarul  satului  există  denumirea  de  „Tăulș

Zâmbrului” sau „Zâmbri a”.ț

IV.  Înveli ul  de  sol  al  Comuneiș  Rebra este  alcătuit  din  depozite  molasice

integrate  ''Forma iunii  de  Borsa''  (Geografie  ,  vol  1),  reprezentate   prin  strateț

alternante de nisipuri i pietri uri cuaternare dominante în sectorul de luncă, cărora liș ș

se adaugă roci sedimentare cimentate (marne, gresii i argile).ș

Solurile cele mai predominante sunt cele podzolice, precum i solul brun ro catș ș

de  pădure,  în  general  cu  slabă  productivitate,  necesitând multă  cantitate  de

îngră ământ pentru a da roade. În subsol există indici de existen ă de lignitș ț

superior în bazinul Valea Lungă.

Vf. Pietri  de pe raza comunei este format din roci calcaro-cristaline pe careș

timpul le-a fărâmi at i le-a făcut să curgă dinspre bază.ț ș



Anexa nr. 4
la statut

Datele privind înfiin area Comunei Rebra, primaț
atestare documentară, precum i evolu ia istoricăș ț

 
 
Localitatea, una dintre cele mai vechi din inut, era denumită Rebra în anulț

1245‚ „Rivulus Rebre” în 1380‚ „Felso Rebra” (Rebra de sus ) în anul 1440‚ „Posesio
Rebrew” în 1450‚ „Dorf Genanut Rebre” în 1502‚ „Klein Rebre” în 1601‚ „Nogy
Rebra” în 1717 i în 1733‚ „Răbra Mare” în 1803, iar apoi din nou Rebra, nume peș
care îl păstrează i astăzi.ș

Aşezarea din care  s-a format  actuala  comună este  atestată  în  anul  1245,  în
documentul prin care regele ungur Béla al IV-lea însărcina pe comitele secuilor să
administreze localităţile din Valea Rodnei, între care şi „Rebra”, iar din venituri să
plătească la tezaur 130 mărci de aur.

Primul  document  istoric  cuprinzător  cu  bogate  informaţii  despre  Rebra  şi
locuitorii  săi,  este  „Conscripţia  Fiscală”  din 1750,  întocmită  de  senatorii  bistriţeni
Samuel Schuler şi Georgius Decani.

Iată cum descriau aceştia Comuna Rebra:
„Localitatea  este  situată  între  munţi  într-o  vale  de  fertilitate  mediocră.

Locuitorii obişnuiesc să se hrănească cu produse de la vite şi din hainele ţesute din
lână de oaie, care sunt vândute în oraş şi în alte locuri din provincie. Alt comerţ nu
fac. Se ară cu patru boi, din cauza altitudinii, pământul nu poate fi îngrăşat decât cu
bălegar. O cablă la însămân area de toamnă produce într-un an cu fertilitatea medieț
de doi  snopi de  câte 40 de mâini  fiecare însemnând 2,1 pe 2 mierţe.  O cablă la
semănăturile de primăvară produce 6 snopi de câte 30 de mâini, fiecare snop de 2-3
mierţe.  Terenurile arabile de 16 cable şi fâne ele de 50 de căruţe se cultivă şi seț
însămânţează în fiecare an. Pădurile şi păşunile sunt suficiente. Acest sat este la o
distanţă de 2 mile de oraş. Locuitorii posedă câteva pământuri în teritoriul altor sate:
Feldru, Rebrişoara şi Vărarea, care sunt notate la acele localităţi.”(Traducerea din l.
Latină aparţine domnului Nussbacher, specialist la Arhivele din Sibiu).

Denumirea Comunei Rebra provine din paleoslavul „Rebro”- colină,  denumire
care i se potrive te din punct de vedere al reliefului i a ezării care este pe valea râuluiș ș ș
cu acela i nume. La această explica ie au ajuns majoritatea cercetătorilor toponimieiș ț
localită ilor din zonă, respectiv Victor Motogna i Nicolae Drăganu care au ajuns la unț ș
consens i au publicat explica ia mai sus men ionată în Anuarul Institutului Na ionalș ț ț ț
din Cluj, vol. II 1923 i în revista Dacoromania, vol. III.ș



  În  anul 1762  în cadrul Consiliului aulic de la Viena se aprobă înfiin areaț
Regimentului  al  II-lea  de  grani ă  nr.  17,  în  cadrul  căruia  localitatea  Rebra  esteț
cuprinsă în Compania militar - administrativă a VIII-a, men iona i în  “Conscripţiaț ț
grănicerească din 1763-1764” unde din  totalul celor 185 de gospodării, 163 erau ale
grănicerilor  ărani,  restul  erau  ale  văduvelor,  orfanilor,  i  ale  celor  3  preo i  dinț ș ț
localitate. Mai întâi grănicerilor li s-au stabilit obliga iuni militare iar drepturile nuț
erau respectate. Apoi, la 16 martie 1864, împărăteasa Maria Tereza a emis o patentă în
care stabilea obliga iile i drepturile grănicerilor care sunt lăsa i ”liberi”. Regimentulț ș ț
avea  re edin a  la  Năsăud,  iar  compania  a  VIII-a  avea  re edin a  la  Rebrisoara,  iarș ț ș ț
localitatea Rebra avea personal de conducere pe Sublocotenentul Gustav Malkomes,
preot Nicolae Gheorghi ă i Isac Nă cu .ț ș ș ț

Regimul militar  grăniceresc dintre anii 1762 i 1851  din care a făcut parteș
localitatea  Rebra,  i-a  pus  amprenta  pozitiv  asupra  locuitorilor  comunei,  care  auș
mo tenit  sim ul  gospodăresc,  de  ordine,  de  disciplină,  de  ridicare  a  nivelului  deș ț
cultură,  astfel  că  fondul  de  mondire  după  desfiin area  regimului  de  grani ă  a  fostț ț
transformat în fonduri de stipendii (burse) i fonduri colare comunale, cu men iuneaș ș ț
că cele 44 de comune grănicere ti care au făcut parte din Regimentul II de grani ă,ș ț
administrează în comun i în prezent o parte din averile ob inute de grăniceri, careș ț
astăzi generează sume ce se folosesc pentru tinerii studio i din fiecare localitate.ș

Ca o contrabalan ă pentru regimul militar grăniceresc, în localitatea Rebra aț
dăinuit în perioada regimului militar de grani ă, Mănăstirea ortodoxă  din Rebra Mare,ț
de care se aminte te pentru prima dată într-o peti ie adresată voievodului tefan Celș ț Ș
Mare.  Aceasta  a  fost  găsită  între  filele  unui  Minei  slavon,  în  podul  bisericii  din
localitatea Rebra. Mănăstirea  avea hramul ”Buna Vestire”.

Mănăstirea  a rezistat i nu a fost dărâmată în timpul regimului de grani ă, niciș ț
de  generalul  Bukov  i  nici  de  împăratul  Iosif  al  II-lea,  i  este  unul  din  pu ineleș ș ț
a ezăminte monahale din Transilvania care nu a fost distrusă.ș

Astfel că după anul 1990 pe vechea temelie a fost edificată o nouă biserică a
mănăstirii care astăzi poartă hramul ”Sfin ilor Apostoli Petru i Pavel”, mo tenitoareț ș ș
i continuatoarea încercatei mănăstiri ortodoxe din vechime, i care astăzi adăposte teș ș ș

ce s-a mai păstrat din inventarul vechii mănăstiri.



Anexa nr. 5
la statut

Componen a i structura popula iei ț ș ț
Comunei Rebra

Conform recensământului efectuat în anul 2011, popula ia Comunei Rebra seț

ridică la 3.163 de locuitori, în cre tere fa ă de ș ț recensământul anterior din 2002, când

se înregistraseră 3.047 de locuitori. 

Majoritatea  locuitorilor  sunt  români (95,7%).  Pentru  4,27%  din  popula ie,ț

apartenen a etnică nu este cunoscută.ț

Din  punct  de  vedere  confesional,  majoritatea  locuitorilor  sunt  ortodoc iș

(67,97%),  dar  există  i  minorită i  de  ș ț penticostali (21,97%) i  ș adventi ti  de  ziua  aș

apteaș  (5,06%).  Pentru  4,33%  din  popula ie,  nu  este  cunoscută  apartenen aț ț

confesională.



Anexa nr. 6.a
la statut

Componen a nominală, perioadele de exercitare aț
mandatelor ale ilor localiș

de la nivelul Comunei Rebra,
precum i apartenen a politică a acestora, începândș ț

cu anul 1992

PRIMAR

a) mandatul 1992-1996
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 3 4

1.
DANCI

NICOLAE
F.S.N. 1992-1996

b) mandatul 1996-2000
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 3 4

1.
GAVRILOAIE

DUMITRU
P.U.N.R. 1996-2000

c) mandatul 2000-2004
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 3 4

1.
GAVRILOAIE

DUMITRU
P.N.L. 2000-2002

2 DANCI STEFAN P.D.
2003-2004

interimar  i par ialș ț



d) mandatul 2004-2008
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 3 4
1. DANCI TEFANȘ P.S.D. 2004-2008

e) mandatul 2008-2012
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 3 4
1. DANCI TEFANȘ P.S.D. 2008-2012

f) mandatul 2012-2016
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 3 4
1. DANCI TEFANȘ U.S.L. 2012-2016

g) mandatul 2016-2020
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 3 4
1. DANCI TEFANȘ P.S.D. 2016-2020

h) mandatul 2020-2024
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 3 4

1. DANCI TEFANȘ
ALIAN AȚ

PENTRU REBRA
2020-în curs



Anexa nr. 6.b
la statut

Componen a nominală, perioadele de exercitare aț
mandatelor ale ilor localiș

de la nivelul Comunei Rebra,
precum i apartenen a politică a acestora, începândș ț

cu anul 1992

CONSILIERI LOCALI

a) mandatul 1992-1996
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 2 3

1.
CAPĂTĂ

MITROFAN
F.S.N. 1992-1996

2.
GAVRILOAIE I.

VASILE
F.S.N. 1992-1996

3. SCURTU IOAN F.S.N. 1992-1996

4.
BACHI  D.Ș

IOAN
F.S.N. 1992-1996

5. SUCI DUMITRU F.S.N. 1992-1993
6. DAN DUMITRU F.S.N. 1993-1996
7. SCRIDON IOAN C.D. 1992-1996

8.
TĂUT

NICOLAE 
C.D. 1992-1996

9. JARDA VASILE C.D. 1992-1996
10. BACHI  IOANȘ INDEPENDENT 1992-1996
11. COZAN IOAN INDEPENDENT 1992-1996
12. CAPĂTĂ IOAN INDEPENDENT 1992-1996
13. RUS GAVRILĂ INDEPENDENT 1992-1996



b) mandatul 1996-2000
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 2 3
1. BIRTE VASILE P.U.N.R. 1996-2000

2.
ZĂGREAN

IOAN
P.U.N.R. 1996-2000

3.
GAVRILOAIE

VASILE
P.U.N.R. 1996-2000

4.
JARDA

NICOLAE
P.U.N.R. 1996-2000

5.
TĂUT

NICOLAE 
P.U.N.R. 1996-2000

6.
CAPĂTĂ

DUMITRU
P.U.N.R. 1996-2000

7. POP TEFANȘ P.U.N.R. 1996-2000

8.
BACHIȘ
TEFANȘ

P.D.S.R. 1996-2000

9. RUS GAVRILĂ P.D.S.R. 1996-2000
10. SCRIDON IOAN U.S.D. 1996-2000
11. FLORE VIOREL C.D.-P.N. .C.D.Ț 1996-2000

c) mandatul 2000-2004
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 2 3

1.
BACHIȘ
TEFANȘ

P.N.L. 2000-2004

2. BIRTE VASILE P.N.L. 2000-2004

3.
JARDA

NICOLAE
P.N.L. 2000-2004

4. CRIM IOAN P.N.L. 2000-2004
5. RUS GAVRILĂ P.N.L. 2000-2004

6.
TĂUT

NICOLAE
P.N.L. 2000-2004

7. DANCI TEFANȘ P.D. 2000-2001
8. NEDELEA P.D. 2001-2004



IERONIM

9.
FLORE

GHERASIM
P.D. 2000-2004

10.
NEDELEA

AUREL
P.D. 2000-2004

11. FLORE VIOREL C.D.R. 2000-2004

12.
CAPĂTĂ

DUMITRU
P.R.M. 2000-2004

d) mandatul 2004-2008
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 2 3
1. BACHI  IOANȘ P.N. .C.D.Ț 2004-2008

2.
BACHIȘ
TEFANȘ

P.N.L. 2004-2008

3. BARTE VASILE P.S.D. 2004-2008
4. BIRTE VASILE P.S.D. 2004-2008

5.
CAPĂTĂ

MITROFAN
P.S.D. 2004-2008

6.
FLORE

GHERASIM
P.D. 2004-2008

7.
GĂLAN
VASILE

P.S.D. 2004-2008

8.
GAVRILOAIE
PANTILIMON

P.D. 2004-2008

9.
MARCOIE
NICOLAI

P.N.L. 2004-2008

10. RUS VASILE P.R.M. 2004-2006

11.
GAVRILOAIE

IOAN
P.R.M. 2006-2008

12. SCRIDON IOAN A.P. 2004-2008

13.
TĂUT

NICOLAE
P.S.D. 2004-2008

14.
TĂUT VIOREL

LEON
P.R.M. 2004-2008



e) mandatul 2008-2012
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 2 3

1.
BACHIȘ
TEFANȘ

P.N.L. 2008-2012

2. BARTE VASILE P.S.D. 2008-2012
3. BIRTE VASILE P.S.D. 2008-2012

4.
FLORE

GEORGE
P.S.D. 2008-2012

5.
FLORE

MĂRIOARA
P.D.L. 2008-2012

6.
GĂLAN
VASILE

P.S.D. 2008-2012

7.
GAVRILOAIE

DUMITRU
CORNELIU

P.S.D 2008-2012

8.
GAVRILOAIE

DUMITRU
P.D.L. 2008-2012

9.
GAVRILOAIE

IACOB
P.C. 2008-2012

10.
GROZAV
AURELIA

P.N.L. 2008-2012

11.
JARDA

NICOLAI 
P.D.L. 2008-2012

12.
TĂUT

NICOLAE
P.S.D. 2008-2012

13.
TĂUT VIOREL

LEON
P.R.M. 2008-2012

f) mandatul 2012-2016
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 2 3



1.
BACHIȘ
TEFANȘ

U.S.L. 2012-2016

2. COZAN IOAN P.D.L. 2012-2016

3.
FLORE

MĂRIOARA 
P.P.-D.D. 2012-2016

4.
GAVRILOAIE

DUMITRU
P.P.-D.D. 2012-2016

5.
GAVRILOAIE

DUMITRU
CORNELIU

U.S.L. 2012-2016

6.
GAVRILOAIE

IACOB
U.S.L. 2012-2016

7.
GĂLAN
VASILE 

U.S.L. 2012-2016

8.
GEORGI AȚ

IOAN
U.S.L. 2012-2016

9.
GROZAV
AURELIA

P.D.L. 2012-2016

10.
MARCOIE
NICOLAI 

U.S.L. 2012-2016

11. MARE PAVEL P.D.L. 2012-2016
12. MUTI DANIEL P.D.L. 2012-2016
13. TĂUT NICOLAI U.S.L. 2012-2016

g) mandatul 2016-2020
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 2 3

1.
BACHIȘ
TEFANȘ

P.N.L. 2016-2020

2.
GAVRILOAIE

DUMITRU
U.N.P.R. 2016-2020

3.
GAVRILOAIE

DUMITRU
CORNELIU

P.S.D. 2016-2020

4.
GĂLAN
VASILE

P.S.D. 2016-2020



5.
GEORGI AȚ

IOAN
P.S.D. 2016-2020

6. GROZAV ILIE P.S.D. 2016-2020

7.
MARCOIE
NICOLAI 

P.N.L. 2016-2020

8. MUTI DANIEL P.M.P. 2016-2020

9.
SCRIDON
VICTOR

P.S.D. 2016-2020

10. SZEP CAROL P.S.D. 2016-2020
11. TĂUT NICOLAI P.S.D. 2016-2020

h) mandatul 2020-2024
Nr.
crt.

Nume iș
prenume

Apartenen aț
politică

Perioadă

0 1 2 3
1. BRUMĂ MIHAI P.N.L. 2020-în curs

2.
GAVRILOAIE

DUMITRU
P.M.P. 2020-iunie 2021

3.
GAVRILOAIE

IACOB
P.M.P. 2020-în curs

4.
GALAN
VASILE

ALIAN AȚ
PENTRU REBRA

(P.S.D.)
2020-în curs

5.
GEORGI ĂȚ
NICOLAE

P.N.L. 2020-în curs

6. GROZAV ILIE
ALIAN AȚ

PENTRU REBRA
(P.S.D.)

2020-în curs

7.
GHEORGHI ĂȚ

AURORA
P.N.L. 2020-în curs

8.
MOLDOVAN

IOAN
P.N.L. 2020-în curs

9. MUTI DANIEL
ALIAN AȚ

PENTRU REBRA
(P.S.D.)

2020-în curs

10. NĂSTU ĂȚ
DANIEL

P.N.L. 2020-în curs



ONISIM

11. RUS MARINEL
ALIAN A USRȚ

PLUS
2020-în curs

12
NEDELEA
GRIGORE -
DUMITRU 

PMP 2021-august- în curs



Anexa nr. 7
la statut

Procedura privind acordarea titlului de 
„Cetă ean de onoare al Comunei Rebra“,ț

respectiv a 
„Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Rebra“

Articolul 1
Titlul  de  „Cetă ean  de  onoare  al  Comunei  Rebra“,  denumit  în  continuare  Titlu,ț
reprezintă  cea  mai  înaltă  distinc ie  acordată  de  către  Consiliul  Local  al  Comuneiț
Rebra.

Articolul 2
Certificatul  de  „Fiu/fiică  al/a  Comunei  Rebra“,  denumit  în  continuare  Certificat,
reprezintă distinc ia acordată de către Consiliul Local al Comunei Rebra, persoanelorț
născute în Comuna Rebra, la împlinirea vârstei de 18 ani.

Articolul 3
Titlul i Certificatul se pot acorda la ini iativa:ș ț
a) primarului;
b) consilierilor locali;
c) unui număr de cel pu in 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscri iț ș
în Registrul electoral cu domiciliul sau re edin a în Comuna Rebra.ș ț

Articolul 4
Acordarea Titlului i a Certificatului nu este condi ionată de cetă enie, na ionalitate,ș ț ț ț
vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenen ă politică.ț

Articolul 5
Titlul i Certificatul au următoarele caracteristici:ș
a) sunt personale;
b) sunt netransmisibile;
c) reprezintă un drept al titularului;
d) au valabilitate nedeterminată.



Articolul 6
Sunt îndreptă ite să fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile de persoane sauț
personalită i care se găsesc în una din următoarele situa ii:ț ț
a)  personalită i  cu  recunoa tere  locală,  na ională  sau  interna ională  care  i-au  pusț ș ț ț ș
amprenta asupra dezvoltării Comunei Rebra i a imaginii acestuia;ș
b) personalită i care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comuneiț
Rebra, în ară i străinătate;ț ș
c)  persoane  care,  prin  ac iunile  lor,  au  preîntâmpinat  producerea  de  evenimenteț
deosebit de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat vie ile concetă enilor lor, înț ț
Comuna Rebra;
d) persoane care, prin ac iunile lor dezinteresate (dona ii, ac iuni umanitare etc.), auț ț ț
produs o îmbunătă ire sim itoare a condi iilor de via ă a locuitorilor Comunei Rebra;ț ț ț ț
e) fo ti de inu i politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au unș ț ț
aport la realizarea unei imagini pozitive a Comunei Rebra în lume;
f) sportivi din Comuna Rebra care au ob inut rezultate deosebite în competi ii sportiveț ț
interna ionale;ț
g) alte situa ii stabilite prin regulamentul de organizare i func ionare al consiliuluiț ș ț
local.

Articolul 7
Nu pot de ine Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situa ii:ț ț
a)  condamnate  prin  hotărâre  judecătorească  definitivă  pentru  infrac iuni  contraț
statului, crime împotriva umanită ii, fapte penale;ț
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face
după clarificarea situa iei juridice.ț

Articolul 8
(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin
depunerea unui dosar la Comuna Rebra.
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel pu inț
următoarele înscrisuri:
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) curriculum vitae (în original);
c) certificat de cazier judiciar (în original);
d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul).
(3) Dosarul prevăzut la alin.  (1) cu privire la acordarea Certificatului  cuprinde cel
pu in următoarele înscrisuri:ț
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) curriculum vitae (în original).



(4) Persoanele prevăzute la art.  3,  după înregistrarea dosarului, depun la secretarul
general al Comunei Rebra, proiectul  de hotărâre de consiliu înso it de referatul  deț
aprobare i dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3).ș
(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a edin elorș ț
consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonan a de urgen ăț ț
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completărileș
ulterioare.
(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în edin ă ordinară sauș ț
extraordinară.
(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu
majoritatea absolută a consilierilor consiliului local.
(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în
curs.
(9) Decernarea Titlului se face de către primarul Comunei Rebra, în cadrul edin elorș ț
ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local al Comunei Rebra.
(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul Comunei Rebra, în cadrul unei
festivită i care se organizează de către primar.ț

Articolul 9
Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:
a) pre edintele de edin ă anun ă festivitatea ce urmează să se desfă oare;ș ș ț ț ș
b)  primarul  Comunei  Rebra  prezintă  referatul  de  aprobare  care  a  stat  la  baza
propunerii Hotărârii Consiliului Local;
c) primarul Comunei Rebra înmânează diploma de „Cetă ean de onoare al Comuneiț
Rebra“ persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;
d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;
e)  pot  să  ia  cuvântul  i  alte  persoane  prezente  care  doresc  să  sublinieze  pe  scurtș
meritele laureatului;
f)  laureatul sau,  după caz,  persoana care îl  reprezintă este invitat/ă să scrie câteva
rânduri în Cartea de onoare a Comunei Rebra.

Articolul 10
De inătorii în via ă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:ț ț
a)  dreptul  de  a  lua  cuvântul  în  edin ele  Consiliului  Local  al  Comunei  Rebra  laș ț
dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfă urate sub patronajul Consiliuluiș
Local al Comunei Rebra sau în care acesta este coorganizator;
c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din Comuna
Rebra;



d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de
institu iile aflate în subordinea consiliului local;ț
e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare i func ionare al Consiliuluiș ț
Local al Comunei Rebra.

Articolul 11
Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situa ii:ț
a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului.

Articolul 12
Titlul se retrage în următoarele situa ii:ț
a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilită ile prevăzute la art. 7 lit. a);ț
b)  atunci  când persoana laureată  produce prejudicii  de  imagine sau de altă  natură
Comunei Rebra, locuitorilor săi sau ării.ț

Articolul 13
Retragerea  Titlului  se  face  de  către  Consiliul  Local  al  Comunei  Rebra,  după
următoarea metodologie:
a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Rebra de către persoanele men ionate la art.ț
3;
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local;
c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate
absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;
d) la edin a consiliului va fi invitat de inătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se vaș ț ț
acorda cuvântul, la solicitarea sa.

Articolul 14
Cetă enii de onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Rebra.ț

Articolul 15
Fiecare Cetă ean de onoare va planta un copac pe care va fi  aplicată o plăcu ă cuț ț
numele acestuia.

Articolul 16
Informa iile publice referitoare la „cetă enii de onoare“ vor fi publicate i în formatț ț ș
electronic pe pagina de internet a Comunei Rebra.



Articolul 17
Legitimarea cetă enilor  de  onoare  sa  va  face  în  baza unui  înscris  denumit  brevet,ț
semnat de către primarul Comunei Rebra.



Anexa nr. 8
la statut

Re eaua rutieră ț

Calea principală de comunicaţie în Comuna Rebra este cea rutieră, care este

reprezentată de: 

➢  DJ 172 B Rebrişoara – Parva, drum pe care se asigură transportul auto

de  orice  natură,  făcând  astfel  legătura  dintre  localitatea  Rebra  cu

drumurile naţionale şi europene, ca de altfel şi cu mijloacele de transport

feroviare,  cea  mai  apropiată  gară  fiind  situată  la  7  km de  localitate,

respectiv cea din comuna vecină, Rebrişoara.

De asemenea,  există i  Drumul Judeţean 172 ce duce spre Comuna Şanţ şiș

Judeţul Suceava prin Cârlibaba.

Drumurile comunale sunt:

➢ DC2E: DJ172B - Valea Lungă - Rebra

➢ DC2G: Rebra - Mănăstirea Sf.Apostoli Petru i Pavel din Rebra ș

➢ Drum comunal-Poieni

Străzi provenite din drumuri vicinale  în interiorul localită iiț   : 

1.Strada Mărul lui Ion -Drum vicinal 0,162 km

2.Strada Nouă Drum- vicinal 0,126 km

3.Strada Văii Lungi -Drum comunal 2,001 km

4.Strada Runcu oruluiș -Drum vicinal 2,770 km

5.Strada Greii Lacului -Drum vicinal 0,503  km

6.Strada Vaii Glodului- Drum vicinal 0,633 km

7.Strada Vaii Runcului- Drum vicinal 0,396 km

8.Strada Bisericii- Drum vicinal 0,424 km

9.Strada Gradini ei-ț Drum vicinal 0,841 km



10.Strada Săcăturii- Drum vicinal 0,402 km

11.Strada Zăpodiei- Drum vicinal 0,281 km

12.Strada Poienii Lungi -Drum vicinal 0,949 km

13.Strada coliiȘ Drum -Drum vicinal0,135 km

14.Strada Coastei- Drum vicinal 0,139 km

15.Strada Frasinului -Drum vicinal 0,413 km

16.Strada Coasta Pietrii- Drum vicinal 0,106 km

17.Strada Coasta Luncii- Drum vicinal 1,382 km

18.Strada Mănatului -Drum vicinal 0,138 km

19.Strada Comăni eiț -Drum vicinal 0,111 km

20.Strada Morii -Drum vicinal 0,418 km

21.Strada Strungilor- Drum vicinal 1,193 km

22.Strada Văii Pietrii -Drum vicinal 0,975 km

23.Strada Lunca Olarului- Drum vicinal 1,167 km

24.Strada Între Haita uri-ș Drum vicinal 1,654 km

25.Strada Colibilor Mici- Drum vicinal 0,156 km

26.Strada Colibilor Mari- Drum vicinal 0,972 km

27.Strada Muncelului -Drum vicinal 0,648 km

28.Strada Ultoii- Drum vicinal 1,048 km

29.Strada Fântâna Oanei- Drum vicinal 0,671 km

30.Strada Alacului- Drum vicinal 3,847 km

31.Strada Văii Lupului -Drum vicinal 0,815 km

32.Strada Parohiei- Drum vicinal 0,154 km

33.Strada Intre Văi- Drum vicinal 0,799 km



Anexa nr. 9
la statut

Principalele institu ii din domeniul educa iei,ț ț
culturii i sănătă iiș ț

I. Institu ii din domeniul educa iei i cercetăriiț ț ș

● COALA GIMNAZIALĂ NR.1 REBRAȘ
Adresa: Str. Principală nr. 413
Telefon: 0263366046
E-mail: scoalarebra@yahoo.com

● COALA PRIMARĂ NR.2 REBRAȘ
Adresa: Str. Principală nr. 606
Telefon: 0263366046
E-mail: scoalarebra@yahoo.com

● GRĂDINI A CU PROGRAM NORMAL NR.1 REBRAȚ
Adresa: Str. Principală nr. 238 
Telefon: 0263366046
E-mail: scoalarebra@yahoo.com

II. Institu ii din domeniul culturiiț

❖ CĂMINUL CULTURAL REBRA 

Adresa: Str. Principală nr. 1 
Telefon: 0263366042

Manifestări culturale:

❖ SĂRBĂTOAREA SÂNPETRULUI  cu ocazia HRAMULUI  MĂNĂSTIRII 

SF. AP. PETRU I PAVEL -din localitatea REBRAȘ

În Comuna Rebra există un ansamblu folcloric:



❖ Ansamblul  folcloric  „Doina  Rebrei”  -  mesager  al  valorilor  tradi ionaleț
(conform  căr ii  „Ansamblul  folcloric  Doina  Rebrei  -  mesager  al  valorilorț
tradi ionale”, Autori:  Vasile Călini, Mircea Daro i).ț ș
Ansamblul este condus de către domnul Vasile Călini.
Ansamblul  este recunoscut atât  la  nivel  na ional,  cât  i  interna ional,  acestaț ș ț
participând la numeroase concursuri i festivaluri.ș

III. Institu ii din domeniul sănătă iiț ț

În localitatea Rebra există un singur cabinet medical uman, un cabinet sanitar-
veterinar, un cabinet stomatologic i un punct farmaceutic.ș



Anexa nr. 10
la statut

Principalele func iuni economiceț

Locuitorii  Comunei  Rebra  se  ocupă  în  principal  cu  cre terea  animalelor  iș ș

cultura plantelor.

Zona de amplasare a Comunei Rebra se caracterizează prin funcţiuni mixte în

raport cu activitatea ce se desfăşoară:

● agricultura – dominantă creşterea animalelor;

● exploatarea pădurii – funcţiune secundară;

● cazarea  forţei  de  muncă  active,  care  determină  relaţiile  dintre  localitate  şi

celelalte comune învecinate.

Terenul  arabil  din  Comuna  Rebra  este  cultivat  în  mare  măsură  cu  cartofi,

porumb, grâu şi legume de grădină.

Suprafeţele de păşuni şi fâneţe sunt folosite de către popula ie, pentru creştereaț

animalelor.

Comuna Rebra fiind situată într-o zonă deluroasă cu accent montan, industria

este  reprezentată  doar  de  câteva  societăţi  cu  răspundere  limitată,  precum  şi  de

persoane independente şi asociaţii familiale autorizate în condiţiile legii.

Lista agen ilor economici care activează la nivelul comunei este următoarea:ț

Nr
.cr
t

Denumire agent economic Domeniu activitate

1 CABINET MEDICAL GAVRUS
TIBERIU 

Cabinet medical veterinar



2 SCC. GRAD 2 „FEDERALCOOP
BISTRITA NASAUD”

Comer  cu amănuntul în magazineț
nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse alimentare, băuturi i tutun ș

3 SC TELECOM ROMANIA MOBILE
SA 

Activită i de telecomunica ii prin re eleț ț ț
fără cablu (exclusiv prin satelit)

4 SC NICO TRANSPORTES SRL Transporturi rutiere de mărfuri

5 SC IASMINED TEAM SRL  Transporturi rutiere de mărfuri

6 BISERICA PENTICOSTALĂ
MARANATA 

Activită i ale organiza iilor ț ț
religioase

7 BISERICA CRE TINĂ DE ZIUA A 7-AȘ
EVANGHELICĂ

Activită i ale organiza iilor ț ț
religioase

8 SC DONEXCAV SRL     Lucrări de pregătire a terenului 

9 JOVIAL DELICE SRL Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor iș
a produselor proaspete de patiserie

10 SC DIMEX SRL  Alte lucrări speciale de construc ii n.c.a.ț

11 SC DIMEX 2000 COMPANY SRL Lucrări de construc ii a drumurilor iț ș
autostrăzilor 

12 SC GENERAL PROEX SRL  Activită i de arhitectură ț

13 SC INFRAX SRL Construc ia de poduri i tuneluri ț ș



14 FUNDA IA NEL-DIM Ț Activită i ale altor organiza ii n.c.a. ț ț

15 SC MATEO FRIGO TRANS SRL Activită i de închiriere i leasing cuț ș
autovehicule rutiere grele

16 SC GRAND PREMIUM CONSTRUCT
SRL

Lucrări de pregătire a terenului

17 SC IVARIUS LOGISTIC SRL  Transporturi rutiere de mărfuri 

18 SC ROYAL ADIPET SRL  Lucrări de construc ii a drumurilor iț ș
autostrăzilor 

19 SC „BOZGA BRO TRANS” SRL  Transporturi rutiere de mărfuri 

20 SC SIALEDAR TRANSPORT SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

21 SC MOLIREB CARGO SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

22 SC TEO & MARY TRANSPORTE SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

23 SC FRIGORIFICOS BENIAMIN SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

24 SC TOPOS-CRIMCAD SRL Activită i de inginerie i consultan ăț ș ț
tehnică legate de acestea 

25 GENEL INTERNATIONAL SRL Fabricarea altor componente electronice

26 SC MOLDO-NICO SRL Exploatare forestieră 



27 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ Activită i ale organiza iilor religioaseț ț

28 SC TRANS PETRUS SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

29 SC HERMANOS PETREUS SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

30 SC PRADAN EXPRES SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

31 SC ENRICIULO TRANS  SRL  Transporturi rutiere de mărfuri 

32 SC BAN TRANSPORTES SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

33 SC GIRONIC STAR SRL Lucrări de construc ii a drumurilor iț ș
autostrăzilor 

34 SC RUYU TRANSPORT SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

35 SC MIRUCAM EXPRES SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

36 SC SAMYUS SPEDITION SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

37 SC FORESTFRI SPEDITION SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

38 SC JESSILUCA TRANSPORTION Transporturi rutiere de mărfuri 

39 SC TRANS COZAN 2016 SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

40 SC TRANS IOAN ISAC SRL Transporturi rutiere de mărfuri 



41 SC ORDACE TRANS SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

42 MĂNĂSTIREA SF. AP. PETRU IȘ
PAVEL  

Activită i ale organiza iilor religioaseț ț

43 SC RAFAEL GRIGO TRANS SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

44 SC NELMIR RUSU TRANS SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

45 SC NELVAS CONSTRUCT BET SRL Lucrări de construc ii a drumurilor iț ș
autostrăzilor 

46 SC RIN & IACOB TRANS SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

47 SC BRADETEL TRANS SRL  Transporturi rutiere de mărfuri 

48 SC MAGNUM TRANS SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

49 SC BASCULANTA SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

50 SC TRANSPORTES HERMANOS
CAPATA SRL

Transporturi rutiere de mărfuri 

51 SC REMFLORIDANI SRL Transporturi rutiere de mărfuri 



Anexa nr. 11
la statut

I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al Comunei Rebra

SEC IUNEA I: Bunuri imobileȚ
Nr. Crt. Codul de

clasificare
Denumirea

bunului
Elemente de
identificare

Anul dobândirii sau,
după caz, al dării în

folosin ăț

Valoarea
de

inventar

Situa ia juridicăț
actuală

0 1 2 3 4 5 6
Străzi

1 1.3.7.1. Uli a din dosț L=0,8Km; l=5m
De la nr. 141-207

- H.C.L. 17/1999

2 1.3.7.1. Uli a adunăriiț L=0,3km; l=3,5m
136-154

- H.C.L. 17/1999

3 1.3.7.1. Uli a înfundatăț L=0,3km; l=3,5m
193-197

- H.C.L. 17/1999

4 1.3.7.1. Uli a de la podț L=0,10km; l=4m
207-210

- H.C.L. 17/1999

5 1.3.7.1. Uli a poduluiț
din Jos

L=0,8km; l=2,5m
113-131

- H.C.L. 17/1999

6 1.3.7.1. Uli a bisericiiț L=0,6km; l=2,5m
230-350

- H.C.L. 17/1999

7 1.3.7.1. Uli a coliiț ș L=0,15km; l=3m - H.C.L. 17/1999



350-348
0 1 2 3 4 5 6
8 1.3.7.1. Uli a popiiț L=0,4km; l=4m

130-135
- H.C.L. 17/1999

9 1.3.7.1. Valea Lungă L=5km; l=4m
213-286

- H.C.L. 17/1999

10 1.3.7.1. Uli a lui Timiț ș L=0,15km; l=3,5m
372-373

- H.C.L. 17/1999

11 1.3.7.1. Uli a moriiț L=1km; l=3m
434-453

- H.C.L. 17/1999

12 1.3.7.1. Uli a lui Greabț L=2km; l=2,5m
422-435

- H.C.L. 17/1999

13 1.3.7.1. Uli a Arnăutuluiț L=0,10; l=3,5m
590-592

- H.C.L. 17/1999

14 1.3.7.1. Uli a Lunca luiț
Capotă

L=1km; l=3,5m
476/A-514/A

- H.C.L. 17/1999

15 1.3.7.1. Uli a scurtăț L=0,10; I=4m
17-18

- H.C.L. 17/1999

DRUMURI VICINALE
0 1 2 3 4 5 6
1 1.3.7.1. Drumul Alacului L=3,5km; l=2,5m

Gura Văii Lupului-
Limita Nepos

- H.C.L. 17/1999

2 1.3.7.1. Drumul Valea
Lupului

L=4km; l=2,5m
Drum jude eanț
Limita Nepos

- H.C.L. 17/1999

3 1.3.7.1. Drumul
Costi uluiș

L=1,3km; l=2,5m
Uli a popii- Drum.ț

Văii Lupului

- H.C.L. 17/1999

4 1.3.7.1. Drumul Zăpodii-
Săcăturii

L=1,3km; l=2,5m
Uli a Înfundată-ț

Drumul Văii

- H.C.L. 17/1999



Lupului
0 1 2 3 4 5 6
5 1.3.7.1. Drumul Valea

Babii
L=1km; l=2,5m

Dealul Valea
Lungă 251-limita

Nepos

- H.C.L. 17/1999

6 1.3.7.1. Drumul Văii
Bidiului

L=2,5km; l=2,5m
Drumul Văii

Lungi- Limita
Nepos

- H.C.L. 17/1999

7 1.3.7.1. Drumul Văii
Runcului

L=2,5km; l=3m
Drumul Văii
Lungi-Limita

Nepos

- H.C.L. 17/1999

8 1.3.7.1. Drumul Văii
Lungi

L=2km; l=2,5m
281-Limita Nepos

- H.C.L. 17/1999

9 1.3.7.1. Drumul Văii
Rusului

L=1km; l=2,5m
Drumul Văii

Onului- Limita
Nepos

- H.C.L. 17/1999

10 1.3.7.1. Drumul Văii
Onului

L=1km; l=3m
Drumul Văii

Lungi- Limita
Nepos

- H.C.L. 17/1999

11 1.3.7.1. Drumul Piciorul
Lung

L=2km; l=2,5m
Drumul Văii
Onului-limita

Feldru

- H.C.L. 17/1999

12 1.3.7.1. Drumul
Vâlceaua Rea

L=2,5km; l=2,5m
Gura Văii Onului-

Drumul Dealul
Mare

- H.C.L. 17/1999



0 1 2 3 4 5 6
13 1.3.7.1. Drumul Măghii L=2,5km; l=2,5m

Drumul Văii
Lungi-Drumul
Dealul Mare

- H.C.L. 17/1999

14 1.3.7.1. Drumul
Săcăturii

L=1km; l=2,5m
Drumul Cheia
Goagii- limita

Nepos

- H.C.L. 17/1999

15 1.3.7.1. Drumul
Tămău uluiș

L=5,5km; l=2,5m
Nr. 286-Dealul

Mare

- H.C.L. 17/1999

16 1.3.7.1. Drumul Greii
Lacului

L=2km; l=2,5m
280-Măgea

- H.C.L. 17/1999

17 1.3.7.1. Drumul
Ruc oruluiș

L=3km; l=2,5m
Drumul Văii

Lungi-Drumul
Dealul Mare

- H.C.L. 17/1999

18 1.3.7.1. Drumul Văii
Glodului

L=2km; l=3m
280-Ceacu

- H.C.L. 17/1999

19 1.3.7.1. Drumul Poienii-
Poiană-Putri -ș
Dealul Mare

L=8km; l=3m
345-Dealul Mare

(Lemne)

- H.C.L. 17/1999

20 1.3.7.1. Drumul Dealul
Cercului

L=2km; l=2,5m
Nr. 245-321

- H.C.L. 17/1999

21 1.3.7.1. Drumul La
Struguri

L=2km; l=2,0m
Nr. 433-Dealul

Dumbrăvii

- H.C.L. 17/1999

22 1.3.7.1. Drumul Valea
Frasinului

L=2,7km; l=2,5m
Drum Jude ean-ț

Dealul Dumbrăvii

- H.C.L. 17/1999

23 1.3.7.1. Drumul Valea
lui Capotă

L=4km; l=2,5m
476-Cruce

- H.C.L. 17/1999



24 1.3.7.1. Drumul Valea
lui Brătan

L=2km; l=2,5m
Pod Nedelea-Putriș

- H.C.L. 17/1999

25 1.3.7.1. Drumul Valea
Lacului

L=2km; l=2,5m
297-Sub Putriș

- H.C.L. 17/1999

26 1.3.7.1. Drumul Izvor L=4km; l=2,5m
Coru-Dealul Putriș

- H.C.L. 17/1999

27 1.3.7.1. Drumul Bîrlog L=1,5km; l=2,5m
Lopată-Deal

Capotă

- H.C.L. 17/1999

28 1.3.7.1. Drumul
Brădă eluluiț

L=3,5km; l=2,0
DJ-Între Măguri

- H.C.L. 17/1999

29 1.3.7.1. Drumul Trifana L=2km; l=2m
Drum Jude ean-ț
limita Gersa II

- H.C.L. 17/1999

30 1.3.7.1. Drumul
Mănăstirii

L=0,5km; l=2,5m
Drum Jude ean-ț
limita Gersa II

- H.C.L. 17/1999

31 1.3.7.1. Drumul Văii
Poienii

L=3,5km; l=2,5m
Drum Jude ean-ț
limita Gersa II

- H.C.L. 17/1999

32 1.3.7.1. Drumul Văii
Pietrii

L=1,5km; l=2,5m
Drum jude ean-ț
limita Gersa II

- H.C.L. 17/1999

33 1.3.7.1. Drumul Văii
Lazului Mic

L=1,5km; l=2,5m
Drum Jude ean-ț

553

- H.C.L. 17/1999

34 1.3.7.1. Drumul Văii
Lazului Mari

L=4km; l=2,5m
Drum jude ean-ț
limita Gersa II

- H.C.L. 17/1999

35 1.3.7.1. Drumul
Manautului

L=1km; l=2,5m
590-Trehes

- H.C.L. 17/1999



0 1 2 3 4 5 6
36 1.3.7.1. Drumul

Trehesului
L=2,5km; l=2,5m
Podul colii-limitaș

Gersa II

- H.C.L. 17/1999

37 1.3.7.1. Drumul
Colibelor Mici

L=0,5km; l=2,5m
Pod-nr.46

- H.C.L. 17/1999

38 1.3.7.1. Drumul
Colibelor Mari

L=3,5km; l=2,5m
Drum jude ean-ț

limita Rebri oaraș

- H.C.L. 17/1999

39 1.3.7.1. Drumul
Jitoldului

L=2km; l=2,5m
Drum jude ean-ț

limita Rebri oaraș

- H.C.L. 17/1999

40 1.3.7.1. Drumul Oltoii L=2,5km; l=2,5m
Pârâul Oltoii-limita

Rebri oaraș

- H.C.L. 17/1999

41 1.3.7.1. Drumul Mărul
lui Ion

L=2,5km; l=2,5m
Baraj-limita
Rebri oaraș

- H.C.L. 17/1999

TROTUARE
0 1 2 3 4 5 6
1 1.3.7.1. Uli a din Dosț L=0,6km

Nr.140-nr.200
1984 - H.C.L. 17/1999

2 1.3.7.1. Strada
Principală

L=0,7km
Nr. 40-20

1985 - H.C.L. 17/1999

3 1.3.7.1. Strada
Principală

Lz =0,5km
Biserica Ortodoxă-

nr. 422

1986 - H.C.L. 17/1999

0 1 2 3 4 5 6
1 1.8.6. Conducte de

aduc iuneț
L=4km

Valea Poenii-
H.C.L. 17/1999



Moara din Sus
2 1.8.11. Bazin captare

apă din izvor
Cap. 150m cubi-
Rus Vasile 231

H.C.L. 17/1999

3 1.8.6. Conducte
aduc iuneț

L=0,9km
Bazin- nr.7

H.C.L. 17/1999

CANALIZARE
0 1 2 3 4 5 6
1 1.8.7. Canalizări+

decantare
Sus inut de la celeț
2 blocuri-primărie-

dispensar

H.C.L. 17/1999

2 1.8.8. Decantor (fosă
septică)

Se află pe teren
privat Rus Ilie 514

H.C.L. 17/1999

PODURI
0 1 2 3 4 5 6
1 1.3.17.2. Podul de la

Cămin
L=7m; l=4m 1910 H.C.L. 17/1999

2 1.3.17.2. Podul de la
Valea lui Capotă

L=12m; l=4m 1981 H.C.L. 17/1999

3 1.3.17.2. Podul de la
Valea Frasinului

L=12m; l=4m 1978 H.C.L. 17/1999

4 1.3.17.2. Podul coliiȘ L=12,5m; l=3,5m 1974 H.C.L. 17/1999
5 1.3.17.2. Podul de la

Valea Lupului
L=10m; l=3,00m 1979 H.C.L. 17/1999

6 1.3.17.2. Podul de pe
Lunca lui
Capotă

L=12m; l=3,5m
lemn

1972 H.C.L. 17/1999

0 1 2 3 4 5 6
7 1.3.17.2. Podul de la

Lunca Arsă
L=11,5m; l=3,5m

lemn
1987 H.C.L. 17/1999



PODE EȚ
0 1 2 3 4 5 6
1 1.3.17.2. Pode  pesteț

Valea Lungă
L=4,75; l=4m 1984 H.C.L. 17/1999

2 1.3.17.2. Pode  pesteț
Valea Planului

L=4m; l=4m 1976 H.C.L. 17/1999

3 1.3.17.2. Pode  pesteț
Valea Lacului

L=4m; l=4m 1977 H.C.L. 17/1999

4 1.3.17.2. Pode  pesteț
Valea Glodului

L=4,5m; l=4m 1977 H.C.L. 17/1999

5 1.3.17.2. Pode  pesteț
Valea Găoii

L=4,75m; l=3,75m 1977 H.C.L. 17/1999

BAZE SPORTIVE- domeniul public comunal
0 1 2 3 4 5 6
1 1.6.2. Teren sport S=1,50ha Nr. Top

299/2 299/1
1962 H.C.L. 17/1999

INDICATOARE CIRCULA IEȚ
0 1 2 3 4 5 6
1 1.3.7. Cedează

trecerea-centru
1996 20.000 H.C.L. 17/1999

TERENURI
0 1 2 3 4 5 6
1 Teren Primărie S=365mp 

Nr. Top1/91,192/1
1944 H.C.L. 17/1999

0 1 2 3 4 5 6



2 Teren Cămin
Cultural

S=506mp
Nr.top 192/2

1890 H.C.L. 17/1999

3 Teren Sta iuneț
Montă

S=246 mp 
Nr. Top 72

1962 H.C.L. 17/1999

4 Teren Grădini ăț S=362mp 
Nr.top 139

1995 H.C.L. 17/1999

5 Teren Atelier S=181mp 
Nr.top 199/1 139/2

1988 H.C.L. 17/1999

6 Teren c. Gen.Ș
I-IV

S=1260 CF148 
Nr. Top 299/1

299/2

1950 H.C.L. 17/1999

7 Teren c. Gen.Ș
V-VIII

S=1800mp Nr. Top
4616, 4620

1973 H.C.L. 17/1999

8 Teren c. LuncaȘ
Pietrii

S=1800mp CF183
Nr.top. 4672/1

1960 H.C.L. 17/1999

0 1 2 3 4 5 6
1 1.6.4. Primărie Piatră+cărămidă+BCA

S=325mp CF 3 
Nr. Top 192/2

1972Renovată
1996

96.842.780 CF 3

2 1.6.2. Cămin Cultural Piatră+cărămidă
P+1 S=456mp CF 70

Nr. Top 132/1/33

1900 113.000 CF 70

3 1.2.1. Sta iune Montăț Bol ari + lemnț
S=126mp

1965Renovată
1985

211.000

4 1.2.7. Grajd Sta iuneț
Montă

Bol ari+lemnț
S=60mp CF

1994 10.804.000

5 1.6.2. Grădini ăț BCA PF1
S=270 mp CF

1995 205.815.615 H.C.L. 17/1999

6 1.6.2. Atelier BCA
S=144mp CF

1988 153.600 H.C.L. 17/1999

0 1 2 3 4 5 6



7 1.6.2. c. Gen. Cl. Ș
I-IV

Cărămidă P+1
CF148 S=420mp

Nr. Top 299/1 299/2

1950 1.270.000 CF 148

8 1.6.2. c. Gen. Cl.Ș
V- VIII

Cărămidă P+1
S=460mp 

Nr. Top 4616, 4620

1973 655.300 CF 148

9 1.6.2. c. Lunca PietriiȘ Cărămidă CF 183 
S=150mp 

Nr. Top 4627/1

1960 190.000 CF 183

10 6.1.3. Fond carte
(bibliotecă)

Nr. Vol. 10.628 2575031 H.C.L. 17/1999

1. Pădure Cormaia 901,1 ha TP.1635/2002
2. Pădure Craia-

Poiana
439,5 ha TP.1848/2003

3. Pădure loc. Rebra 760,5 Proces-verbal
4. Teren a ezământș

cultural(coopera ie)ț
7 ari CF.398, top.

293,294/2
5. Teren capela 7 ari 2017 35 000,00 C.F. nr.25834- 

Rebra nr. 
cad.25834

6. CONSTRUCȚIE
PENTRU CEREMONII

FUNERARE

Suprafață construită – 
126,36 m.p. ;
-Suprafața desfășurată
totală – 147,56 m.p..

2020 444 915,00 C.F. nr.25834- 
Rebra nr. 
cad.25834



Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al al Comunei Rebra

Conform Deciziei nr. 360 din 15.11. 1991, privind reconstituirea islazurilor comunale și
a loturilor semincere conform prevederilor Legii 18/1991, comunei Rebra i s-a reconstituit o



suprafață de 592 ha. Teren agricol din care: Pășuni alpine 498 ha. și 95 ha teren pășuni în 
localitatea Rebra.

Nr
. 
crt

Denumirea bunului Identificare Categoria de
folosință

Suprafața  
ha

1. Munții Izvor și 
Detunata

CF 1 Parva nr. top 1-21 pășune 159,71

2. Munții Craia și Poiana CF 1 Parva nr. top 1-21 Pășune 261.8
3. Piciorul Lung CF.3.Top.1842-47 Păsune 16,50
4. Dealul Cercului CF.3.Top.2683,2685-2687 Păsune și 

livadă
1,75

5. Borta Oanei(schimb 
Rus Gavrila Leurdă)

CF.1322. top.1534,1535,1533/2
18325 mp. 

Pășune 2,13

6. Comăniță, cimitir 
+teren.

CF.3. top 3000 Pășune 0.95

7. Leurdă-Dosul 
strungilor

CF.3.top.3162,3168,3174,3175,
3176,

Pășune, 
teren 
împădurit

12,08

8. Coasta Glodului CF.3 top.1795 Pășune 1,8
9. Lunca Corbului(Parva) CF.1 top. 4288 Neproductiv 0,63
10. In Pleși CF.3. top.4367,4368,4369 Pășune 1,26
11. Carieră piatră CF.25715.top.25715 Neproductiv 

și pășune
0,72

12. Pășune în Mărul lui 
Ion

CF.3. top. 786/1/1, 786/1/3 Pășune 0,22

13. Pășune în Mărul lui 
Ion sub coastă 

CF.3. top. 752 Pășune 0,07



Rebrișoara
14. Teren Baraj apă CF.3. top.678 Pășune și 

neproductiv
0,11

15. Teren Clădire lăptărie CF.1934.top. 181/1/b/1, 
181/1/b/2-parte

Curți, 
construcții 

0.04

16. Teren folosit fără titlu 
de Niță Ioan

CF.1934.top. 181/1/b/1, 
181/1/b/2-parte

Arabil 0,05

17. Teren Șesul colibelor CF.3, nr. top. 347 Arabil 0,11
18. Teren clădiri 

stațiunea de montă
CF.26228 ,top.262288 Curți, 

construcții
0,05



Anexa nr. 12
la statut

Principalele entită i privind societatea civilă,ț
respectiv partidele politice i culteleș

care au sediul sau punctul declarat că func ioneazăț
la nivelul Comunei Rebra

I. Principalele partide politice

❖ Partidul Na ional Liberalț      

❖ Partidul Social Democrat

❖ Partidul PRO România

❖ Partidul Alian a Liberalilor i Democra ilorț ș ț      

❖ Partidul Mi carea Popularăș      

❖ Uniunea Salva i Româniaț

II. Cultele religioase

❖ MĂNĂSTIREA SF. AP. PETRU I PAVELȘ

❖ PAROHIA ORTODOXĂ REBRA

❖ BISERICA PENTICOSTALĂ MARANATA REBRA

❖ BISERICA CRE TINĂ DE ZIUA A 7-A EVANGHELICĂ REBRAȘ

❖ BISERICA ADVENTISTĂ REBRA



Anexa nr. 13
la statut

Lista cu denumirea cooperărilor i asocierilorș
încheiate de Comuna Rebra

❖ Asocia ia Comunelor din Româniaț

❖ Asocia ia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  pentru  Gestionarea  Integrată  aț

De eurilor Municipale în Jude ul Bistri a-Năsăudș ț ț

❖ Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apăț

i Canalizare în Jude ul Bistri a-Năsăudș ț ț

❖ Grupul de Ac iune Locală „ ara Năsăudului”ț Ț




