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Subsemnatul CLAPA.U VIOREL -primar al Comunei Rebri~oasra ,judetul
Bistrita-Nasaud ,in conformitate cu prevederile art. 63 alin.(3) lit.a) a Legii nr.2l pl2001
,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,aduc la cunostinta Consiliului
Local Rebri~oara , realizarile privind starea economica , sociala si de mediu a kitatii
administrativ - teritoriale pe care o reprezint si o conduc , pentru anul 2020 .
Obiectivul nostru major este asigurarea bunastarii tuturor locuitorilor localitatii
noastre , cu respectarea stricta a legaliatii , utilizand in acest scop toate re~ursele
disponibile ale Consiliului local si aparatului de specialitate al primarului , incepand cu
cele fianciare si materiale si nu in ultimul rand , resursele umane.
Chiar daca acest raport nu poate sa cuprina intreaga activitate a institutiei pe care
o conduc , va prezint o sinteza , un material de studiu si de analiza a activitatii fiecarui
compartiment
din cadrul Primariei Rebri~oara , astfel incat dumneavoastra ,
parcurgandu-i randurile sa constatati daca prin activitatea des:fa~utata am raspuns
asteptarilor si necesitatilor comunita,tii noastre . Cu toate ca ~i anul 2020 a fost\un an
plin de framantari sociale pe toate planurile , noi ne-am straduit sa continuam proiectele
de dezvoltare a localitatii , incepute in anii anteriori si sa deschidem noi ~anti~re cu
investitiile -lucrarile la care am obtinut fiantare in 2020 .
In preambulul acestui raport vreau sa va spun ca eu personal ma declar multumit
de
realizarile
din
cursul
anului
2020
, realizari care nu puteau sa fie puse in practica :fara aportul ~i intelegerea
dumneavoastra , motiv pentru care tin sa vii multumesc aici si acum. Cu to~te ca
dumneavoastra ati participat efectiv la aprobarea celor mai multe dintre proiectele si
actiuni]e intreprinse in decursul anului, tin sa va enumer cateva dintre acestea: :
In calitate de primar al comunei Rebrisoara am continuat sa due la indeplinire in
modul eel mai serios responsabilitatile ce imi revin , rezolvand in mare parte nevoile si
urgentele locale prin eforturi sustinute pentru a realize cat mai multe din obie°ltivele
propuse.
Activitatea executivului si a Consiliului Local s-a desfasurat pe baza unei teyiatici
in conformitate cu atributiile conferite de legea organica, avand in vedere si propuperile
facute de consilieri , locuitorii comunei precum si de personalul din aparat\ul de
speciaUtate al primarului comunei Rebrisoara . ·

Conform prevederilor legale , principala forma de lucru a consiliului local este
§edinta si ca urmare , acesta s-a intrunit in 17 sedinte , fiind adoptate un numair de 83
hotarari , dintre care enumer :
-inscrierea in evidentele de carte funciara a unor imobile , in proprietatea publica a
comunei Rebri§oara ;
-insu§irea documentatiei tehnice necesare pentru actualizarea in cartea funciara a unor
date pentru un imobil ;
-aprobarea Contului de executie al Bugetului local al comuneiRebri§oara pe ce e patru
trimestre ;
-aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Rebrisoara , pe anul 2020 ,
precum si a rectificarilor bugetare ulterioare ;
-aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Rebri§oara ,
pe anul 2020 ;
~
~ea!:b:;:: ~~i~lamentului de instituire si administrare a taxei special de salu rizare
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-aprobarea retelei §Colare pentru anul ~colar 2020-2021;
-aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru anul 2020-2021;
aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei ;
-aprobarea Regulamentului privind modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate
publica si private a UAT Rebri~oara;
-aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale, administrate si sau
finantate din bugetul local;
-actualizarea unor indicatori economici pentru anumite obiective de inves~itii in
derulare;
-stabilirea consumului mediu de carburanti pentru autoturismele aflate in patrimoniul
Comunei Rebri§oara ;
-alocarea unor sume de bani de la Bugetul local in vederea sustinerii spitatului " Dr.
George Trifon " din Nasaud ;
-achizitionarea de catre Consiliul Local al comunei a unor servicii de consultanta ,
reprezentare in litigiile juridice ale consiliului local si ale comunei ;
-aprobarea Programului de protectie a mediului si de gospodarire a comunei Rebri~oara;
-aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei Rebrisoara;
-aprobarea constituirii Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara Muntii Rodnei;
-aprobarea nivelului compensatiei in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la
interventii si la celelalte activitati prevazute in program serviciului voluntar de urgenta;
-clasificarea drumurilor de interes local din comuna Rebri~oara ;
-atribuirea de denumiri strazilor din comuna Rebri~oara;
-sabHirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridiae din
comuna Rebrisoara;
-implementarea unor proiecte de modernizare a strazilor din comuna, de construire a
unor poduri peste raul Gersa ;
-aprobarea Statutului comunei Rebri~oara ;
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Proiectele de hotarari au-fast bine fundamentate , iar hotararile adoptate au fast
transmise In termen legal Institutiei Prefectului ,obtinand viza de legalitate , ceea ce
arata ca desfasuram o activitate responsabila si legala.
In exercitarea atributiilor ce-mi revin ca primar am emis un numar de 158
dispozitii privind activitatea economica si sociala , care au vizat aspecte ca :
-salarizarea personalului ;
- angajarea asisentilor personali, incetarea contractelor de munca conform
legislatiei in vigoare ;
-acordare , suspendarea, modificarea , incetarea unor drepturi de prestatii sociale (
ajutor social , alocatii sustinere familie , tichete sociale , ajutor de incJlzire ,
indemnizatii de handicap ) ;
-constituirea unor comisii de evaluare oferta , comisii inventariere .... etc.
Dispozitiile emise de catre mine au fast transmise in termenul legal Institutiei
Prefectului pentru controlul de legalitate .
\
-In ceea ce priveste starea economica, starea sociala si de mediu, protectie soci~la, am
insistat permanent pentru realizarea unor proiecte prin care sa fie sporit confortul si
bunastarea la nivelul unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezint si coordonez si
In decursul anului 2020 am realizat mai multe obiective ,cum ar fi :
In anul 2018 activitatea mea ca si primar impreuna cu aparatul primyiei si
consilierii locali s-a des:fasurat pe doua directii principale §i anume:
I

-Prima directie a fast canalizata pentru buna functionare a institutiei primariei asigurarea logisticii necesare bunei functionari a institutiei, rezolvarea currnta a
§i
cererilor cetatenilor, asigurarea iluminatului public, reparatiile de drumur·
intretinerea acestora .
- A doua directie a fast si va fi canalizata pentru dezvoltarea comunei prin
atragerea de fonduri europene pentru realizarea unor investitii in infrastructura locala
dupa cum urmeaza :
1)- Modernizarea infrastructurii rutiere locale (asfaltarea drumului pe Gersa pana in
"Gura Scrazii " -7 ,2 km , modemizarea a patru strazi ( Gagi l ,strada din stanga Va.ii
Gersei pana la Bodiu Viorica , strada Cimitirului penticostal si strada de la Pompble de
apa ) -valoarea investitiei se ridica la peste 1.200.000 Euro din care din fonduri
europene 1.000.000 euro si 200 mii euro din fonduri proprii. Lucrarea a ince~ut in
august 2017 si speram ca se va finaliza in anul 2020 .
2)-Modernizarea caminului cultural din Rebri§oara , investitie ce a avut unele probleme
privind proiectarea , s-a realizat o reproiectare a obiectivului de investitii .Valoarea
investitiei de aproximativ 550 mii euro din care 460 mii euro fonduri europene si 90
mii euro fonduri proprii .
3)-Extindere retea de apa si canalizare pe Gersa pana la "Gura Scrazii " , lucrare ce a
demarat greu , chiar daca am obtinut fiantarea ,nu s-a prezentat nici o firma ~entru
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licitatia lucrarii , am obtinut schimbarea listelor de cantitati -valoarea investitiei este de
1.140 mii euro din fonduri europene si fonduri proprii .
4)-Modernizarea unr strazi, pietruirea unor drumuri vicinale si forestiere.
5)-Reabilitarea ~colii din centrul comunei clasele V-VIII , investitia se ridica la
aproximativ 600 mii euro din care fonduri guvernamentale 540 mii euro si 60 mii euro
fonduri proprii.
6-Construirea unor poduri din beton peste raul Gersa , creand conditii de siguranta
oamenilor si animalelor care folosesc aceste poduri.
7) construirea unei punti metalice peste raul Gersa( 1n zona strazii Rastoaca ), pentru
pietoni , atelaj e si autoturisme .
8) S-au extins retelele de apa si de canalizare pe unele strazi unde nu existau.
9)-Construirea de trotuare in partea dreapta a sensului de mers spre ora~ul Singe9rz-Bai
, obiectivul de investitii este in curs de proiectare ~i in functie de banii pe care ii vom
avea vom trece la realizarea investitiei.
10 )-Implementarea proiectului de construire a Podului din beton armat peste raul
Some~ul Mare ,in lungime de 70 m , modernizarea drumului comunal pana \in sat
Poderei in lungime de 2,8 km, Pasarela fixa suspendata pentru trecere pietoni in
lungime de 70 m ~i alee pietonala pana in "Valea Marului " .Valoarea investitiei se
ridica la peste 2.450 milioane euro (peste 110 miliarde lei vechi ).Documentatia a fost
depusa la Ministerul Dezvoltarii pe programul PNDL 2 si a fost respinsa din lipsa
fondurilor guvemamentale.
-cat prive~te salubrizarea comunei ,acolo este o problema pe plan judetean , p~na la
rezolvarea acesteia au existat si vor exista in continuare probleme si nemultumiri ale
cetatenilor .
In continuare prezint principalele aspecte la nivel local pe dornenii de
activitate :
Activitatea ofiterului de stare civila :
s-au trascris 10 acte de na~tere;
-s-au intocmit 20 acte de casatorie si transcris doua acte de casatorie ;
-s-au intocmit 34 acte de deces ;
-mentiuni stare civila =287 (operate si transmise pentru operare);
-eliberari certificate nastere, deces si casatorie = 185'
-rectificari acte din anii anteriori = 2
In urma controalelor efectuate pe aceasta linie de institutiile indreptatite nu au
fost semnalate deficiente ;
Cornpartirnent asistenta sociala :
S-a asigurat acordarea prestatiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat
acordarea lor si care s-au incadrat in prevederile le gale .Compartimentul s-a ocupat si de
protectia copiilor cu probleme si a familiilor acestora ,de prevenirea abandonului
familial , a abandonului scalar. S-a asigurat de asemenea protectia persoanelor cu
dizabilitati .
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S-a raspuns in timp util la solicitarile judecatoriei, notarilor publici privibd mai
ales anchetele de divort cu copii minori ,a organelor de politie.Au fost intocmite dosare
pentru urmatoarele prestatii sociale :
-alocatii de stat =78
-indemnizatii crestere copil pana la 2 ani =40
-ajutor social( venit minim garantat ) = 15 ( medie ) existente care sunt supuse
reevaluarilor periodice ;
- alocatii de sustinere = 24 (medie ) existente care sunt supuse revaluarilor
periodice;
-subventii incalzire = 64 (medie )
-tichete sociale = 11 beneficiari (medie)
-anchete sociale : -pentru prestatii sociale =162
- anchete handicap = 159
- anchete divort =6
- anchete plasament + tutela = 5
-consiliere primara si monitorizare cazuri in care sunt implicate
copii =4.
-monitorizarea ' intocmirea fiselor de observatii §i fi§ele de identificare riscuri
pentru copiii cu parinti plecati in strainatate =34
- card-legitimatie de parcare gratuita pentru persoanele cu
handicap grav= 1
La data de 31.12.2020, in evidentele Compartimentului de Asistenta Sociala din
subordinea Consiliului local al comunei Rebrisoara si evidentele contabile, se aP,a un
numar de 45 persoane cu handicap grav care beneficiaza de asistent personal angajat pe
baza de contract individual de munca, dintre care 40 asistenti personali sunt angajati
pentru persoana adulta cu handicap grav §i 5 asistenti personali sunt angajati pentru
persoane minore cu handicap grav .
Conform evidentelor Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei
comunei Rebrisoara persoanele cu handicap grav beneficiare de asistent personal sunt
in general in randul adultilor -40 persoane §i 5 copii cu handicap grav.
Numarul total de indemnizatii lunara pentru persoanele cu handicap grav aflate
in plata la data de 31 decembrie 2020 este de 51 indemnizatii .
Totodata s-au achitat idemnizatiile persoanelor cu handicap si salariile
insotitoriilor acestora in fiecare luna rara intarzieri.
Compartiment agricol :
Intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol se face conform formularelor
registrului agricol prevazute in anexele nr.1 si 2 la HG .nr.218/2015 privind registrul
agricol pentru perioada 2015-2019 . Registrul agricol in format electronic se tine in
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paralel cu registrul agricol pe suport de hartie ,existand o concordanta dintre cele doua
forme de registr agricol .
inscrierea datelor in registrul agricol se face pe baza declaratiei date pe propria
raspundere de capul gospodariei sau de un alt membru major al gospodariei.
\
-S-au intocmit 42 volume -registre agricole cuprinzand in total 1828 pozitii ;
-S-au intocmit 550 adeverinte APIA;
-S-au intocmit 48 camete de producator si atestate de producator ;
-s-au eliberat aproximativ 3.200 de adeverinte ( ptr. eliberare act identitate,
I
prestatii sociale, contracte energie electrica, telefonie mobila) ;
Compartiment urbanism -amenajarea teritoriului ,achizitii publiceinvestitii;
in anul 2020 s-a finalizat lucrarile sistematice de cadastru in sase sectoare din
comuna Rebrisoara -o etapa de inceput urmand sa continuam in fi~care an ~ana la
finalizarea acestei lucrari importante pentru comuna.
S-au intocmit 39 certificate de urbanism , s-au eliberat 30 autorizatii de
construire si s-au intocmit 15 de Note de constatare.
I
S-a intocmit proiectul privind Planul Urbanistic General al comunei urmaijld a se
efectua urmatorii pasi privind obtinerea avizelor si publicitatea ceruta de lege pentru a
putea fi supus spre aprobare Consiliului Local Rebrisoara;
Compartiment contabilitate -salarizare -impozite si taxe locale :
La finele anului 2020 bugetul la venituri a fost in suma de: 11.834.681 lei si la
cheltuieli in suma de 12.638.904 lei:
Cheltuieli salarizare :
-Cheltuieli privind personalul din administratia publica =11.156.551 lei
-Cheltuieli cu personalul de la cultura +biblioteca =62.494 lei
-Cheltuieli asistenti personali ai persoanelor cu handicap + indemnizatii
=2.202.382 lei
Cheltuieli pe capitole :
-autoritati publice =1.463.765lei
-ordine publica si siguranta =13.627 lei
-invatamant= 1.123.471 lei
-cultura, recreere,religie=548.905 lei
-asistenta sociala=2.221.167 lei
-iluminat public= 222.536 lei
-protectia mediului = 461.308 lei
-transporturi (strazi ,drumuri ) =4.281.581 lei
-alimentare cu apa =2 .179.350 lei
-alte cheltuieli in domeniul agriculturii =0 lei
- Impozite si taxe : incasari 2020 :
-impozit pe cladiri = 15 5.117 lei
-impozit si taxe pe teren =249.935 lei
-impozit pe mijloace de transport =497.402 lei
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-venituri din concesiuni =237.952 lei
-alte venituri ( salubritate,amenzi, taxe extrajudiciare,alte impozite si taxe si taxe
judiciare )= 390.938 lei
TOTAL =1.531.344 lei
Am rezolvat cererile si doleantele cetatenilor comunei in limita bugetului aprobat
si am incercat sa realizez un climat de pace si buna intelegere intre cetatenii comunei si
functionarii institutiei in asa fel incat toate solicitarile din partea cetatenilor ,a
autoritatilor judetene si a tuturor institutiilor cu care am intrat in contact sa fie rezolvate
in termenele legale si In limita posibilitatilor reale pe care le-am avut .
Subliniez inca odata ca toate aceste realizari nu erau posibile fara aportul
dumneavoastra sustinut pe parcursul anului , motiv pentru care va multumesc.
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