ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR
RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ SI DE MEDIU A COMUNEI
REBRICEA, JUDETUL VASLUI,
ÎN ANUL 2020
Doamnelor consiliere, domnilor consilieri,
Stimați invitați,
Vă rog să-mi permiteți ca, în conformitate cu prevederile art. 155 alin1 lit a si alin 3,lit a
din O U G 57/2019 privind Codul Administrativ în ședința de astăzi a Consiliului Local al
comunei Rebricea, să vă prezint raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei
noastre, pentru anul 2020.
În calitate de primar al comunei Rebricea, am continuat să duc la îndeplinire la modul cel
mai serios, resposabilitățile ce îmi revin ca edil al comunității, rezolvând în mare parte nevoile și
urgențele locale, depunând eforturi susținute pentru a realiza cât mai multe dintre obiectivele pe
care ni le-am propus. Întreaga activitate a Consiliului Local și a executivului s-a desfășurat pe baza
unei tematici întocmite în conformitate cu atribuțiile conferite de legea organică, având totodată, în
vedere, propunerile fǎcute de consilieri, locuitorii comunei şi personalul din aparatul de
specialitate al primarului comunei Rebricea.
Conform prevederilor legale, principala formă de lucru a consiliului local este şedinţa,
context în care, acesta, ca parte deliberativă, s-a întrunit în 15 şedinţe ordinare si 2 extraordinare ,
fiind adoptate un număr total de 71 hotărâri, care au vizat în principal următoarele aspecte :
• Bugetul propriu si rectificările acestuia pe tot parcursul anului 2020
• Stabilirea de impozite și taxe locale în conformitate cu prevederile codului fiscal;
• Aprobarea programului de masuri privind gospodărirea comunei;
• Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, valorilor investiției și implementării unor
proiecte de interes local;
• Aprobarea modificărilor și completărilor inventarului domeniului public și privat;
• Aprobarea validării mandatelor de consilier local și completarea componenței
consiliului local , etc.
În exercitarea atribuțiilor de primar al comunei, în cursul anului 2020 am emis un număr de
477 dispoziții, menite să asigure conducerea si coordonarea administrației publice locale,
reglementând o serie de probleme sociale și economice, cum ar fi:
• Activitatea de autoritate tutelara si asistenta sociala;
• Acordarea, neacordarea, suspendarea sau încetarea ajutorului social;
• Acordarea indemnizației de naștere;
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• Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a
asistenților personali;
• Acordarea, modificarea sau suspendarea alocaţiilor complementare și de sprijin pentru
familiile monoparentale etc;
• Acordarea de ajutoare de urgență etc.
Trebuie menţionat faptul cǎ, toate hotararile consiliului local şi dispoziţiile primarului au
contribuit la bunul mers al administraţiei publice locale, la dezvoltarea economicǎ a comunei,
demonstrând cǎ avem capacitatea sǎ ducem la bun sfârştit angajamentele asumate, fǎrǎ sǎ ignorǎm
totodatǎ principiile care trebuie sǎ guverneze întreaga noastra activitate publica: legalitatea,
transparenta, responsabilitatea, eficienta, si oportunitatea . Aceste aspecte reies din rezultatele
celor doua misiuni de audit desfasurate de Camera de Conturi Vaslui si AcoR Filiala Vaslui dar si
din faptul ca avem doar 4 neacordari de viza de legalitate din partea compartimentului juridic al
Prefecturii Vaslui pe dispozitii a caror interpretare legala este confuza.
În continuare supun atenţiei dumneavoastra principalele aspecte de la nivel local, pe
domenii de activitate.

AGRICULTURA
Reprezintǎ activitatea de bază a locuitorilor comunei noastre, fiind principala sursǎ de venit
pentru majoritatea familiilor localitǎţii noastre. Anul agricol 2020 a fost un an rau obținându-se
producții foarte slabe, datorită condițiilor meteo nefavorabile si doar acordarea subvențiilor la timp
atât de la Uniunea Europeană cât și de la Guvernul Romaniei si speranta acordarii despagubirilor,
a mai diminuat valoarea pagubelor. Menționez faptul că peste 80 % din suprafața arabilă a
comunei este lucrată în exploatații mai mari de 20 ha. si ca pentru obținerea subvențiilor pe
suprafața de teren utilizată, persoanele beneficiare de sprijinul financiar trebuie să respecte aceleasi
condiții prevazute de legislatia in vigoare:
- proprietarul/deținătorul terenului să depună declarația anuală, în termen, la A.P.I.A.
Negrești;
- suprafața de teren să fie mai mare de 1,00 ha;
- fiecare parcelă de teren să fie mai mare de 0,30 ha;
- terenul sa fie lucrat, indiferent de categoria de folosință: arabil, pășune, fâneață, vie,
livadă sau legume;
- proprietarul/deținătorul de teren să aibă deschis un cont la Sucursala unei banci .
De asemenea, beneficiarii de sprijin financiar trebuie să mai respecte următoarele cerințe
solicitate de legislația europeană și națională:
a) să arate corect blocul fizic unde deține terenul
b) să arate corect parcela/parcelele de teren din cadrul blocului fizic
c) să declare corect suprafața de teren cultivată
d) să declare corect cultura înființată în fiecare parcelă de teren deținută
e) să înștiințeze funcționarul responsabil al A.P.I.A., în termen cât mai scurt posibil,
despre modificările intervenite față de declarația dată privitoare la suprafața totală de
teren agricol lucrat, amplasamentul parcelelor, culturi etc.
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f) să dea curs la solicitările funcționarilor A.P.I.A. ori de câte ori există neclarități cu
privire la amplasamentul, suprafața, cultura deținută.
Conform evidenţelor cadastrale, la nivelul comunei Rebricea, există urmǎtoarele suprafeţe
de teren, pe categorii de folosinţǎ:
Total general: 5623 ha, din care:
Total agricol: 4794 ha
Total neagricol: 829 ha
- 3319 ha arabil
- 274ha pădure
- 1308 ha păşuni
- 26 ha ape
- 83 ha fâneţe
- 82 ha drumuri
- 46 ha vie hibrida
- 172 ha construcţii
- 38 ha livadă
- 275 ha neproductiv.
Principalele culturi înregistrate si productiile medii/totale, la nivelul comunei Rebricea, în
anul agricol 2020
, au fost:
Producţia
Cultura
Suprafaţa/ha
Producţia totală (tone)
medie/kg/ha
Porumb
1242
2000
2484
Grâu
781
2000
1562
Floarea soarelui
623
1500
934
Cartofi
110
8000
880
Rapiță
67
1000
67
Plante de nutreţ (lucernă)
213
3000
639
masa verde
Fâneţe naturale
(gospodăriile populaţiei)
83
2000
166
masa verde
Păşuni naturale(Consiliul
1308
1000
1308
local) masa verde
Vii hibride
46
1500
69
Efectivul de animale a 31.12.2020 se prezintă astfel:
- bovine: 378 cap. din care
278 cap. vaci
40 cap. junici
- porcine: 448 cap. din care
28 cap. scroafe
- ovine:
2074 cap. din care 1637 cap. oi fătătoare
- caprine: 257 cap. din care
222 cap. capre
- cabaline: 270cap. din care
127 cap. cai de muncă
- păsări
4219cap.
Referitor la mecanizarea agriculturii locale, trebuie să precizez faptul că fermierii comunei
deţin 46 tractoare, din care 27 sunt peste 100 CP și 19 alte tipuri, cu dotarea de masini agricole
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aferente; 5 combine, 36 pluguri, 24 grape, 9 mașini de erbicidat, 12 cositori, semanători 31 bucăți,
16 prășitoare, 10 combinatoare ,9 remorci,12 masini administrat ingrasaminte chimice
În vederea creșterii eficienței activităților din agricultură, pentru a putea face față
concurenței acerbe fermierilor din U.E., este absolut necesar să ne reorientam spre cultivarea de
soiuri și hibrizi de plante cu potențial biologic ridicat, să creștem specii de animale foarte
productive, respectarea cu strictețe a tehnologiilor de cultura si de creștere a animalelor , , dotarea
tehnico-materială corespunzătoare, ceea ce înseamnă investiții majore, simplificarea legislației
care vizează contractarea de credite în agricultură cu dobandă subvenționată, dezvoltarea
învățământului agricol etc.
Problema cea mai nevralgică a agriculturii locale și în anul 2020 a ramas cea a prețurilor
relativ mici cu care s-au vândut produsele agricole și animaliere, și lipsa unor abatoare autorizate
și a unor silozuri in zona, pentru a valorifica rezonabil excedentul de cereale și animalele destinate
producției de carne și lapte.
Pentru o mai buna informare și coordonare a activităților agricole persoanele direct
interesate vor trebui să se organizeze în asociații cu personalitate juridică, așa încât să poată realiza
mai ușor condițiile impuse de Autoritatea Sanitar – Veterinară cu ocazia aderării țării noastre la
U.E Pentru exercițiul financiar 2021-2027, Primăria Rebricea este pregătită să acorde sprijin
fermierilor care vor dori să acceseze fonduri europene nerambursabile atât prin GAL Ștefan cel
Mare cât și pe alte linii de finanțare, ținând permanent contactul cu potențialii beneficiari și
încurajându-i să-și formuleze idei de afaceri pentru a le putea introduce în strategia de dezvoltare a
Grupului de Acțiune Locală, totodată încurajându-i să se asocieze pentru ca pe viitor să crească
șansele de a câștiga proiecte.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL
Reforma învăţământului românesc constituie un factor de prioritate naţională, având ca
scop constituirea unui sistem instructiv-educativ deschis şi democratic, bazat pe valori ştiinţifice,
culturale şi morale formativ şi informativ, prin angajarea tuturor factorilor educaţionali: familia,
şcoala, biserica, comunitatea locală.
În comuna Rebricea există 8 școli din care una in curs de modernizare, cu 32 săli de clasă,
unde își desfășoară activitatea școlară și preșcolară cei 549 copii , din care 229 elevi în ciclul
primar , 203 elevi în ciclul gimnazial (V-VIII) și 117 preșcolari, îndrumați de 42 cadre didactice,
din care 8 educatori, 17 învățători și 17 profesori, cărora li se adaugă 10 cadre nedidactice și 2
auxiliare.
Prin grija Consiliului Local Rebricea s-a asigurat suma necesară decontării navetei tuturor
cadrelor didactice navetiste,bursele elevilor dar și a cheltuielilor cu carburanții și întreținerea
microbuzului școlar. Anul 2020 a fost un an dificil din punct de vedere al participarii efective a
elevilor si cadrelor la scoala, datorita pandemiei orele desfasuraduse si online cu toate
dificultatile cunoscute , lipsa dotare,lipsa internet sau semnal telefon si nu in ultimul rand, lipsa
expierenta atat din partea cadrelor.cat si a elevilor Dupa finalizarea ciclului gimnazial, procentul
de promovabilitate a fost unul bun[68,75%] majoritatea dintre acești elevi continuându-și studiile
la licee și școli profesionale din orașele Negrești, Vaslui și Iași[38 din 40 absolventi].
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La capitolul investiții am reușit continuarea lucrarilor pentru o grădiniță nouă în satul cu cel
mai mare număr de copii preșcolari dar nu am finalizat lucrarile de modernizare a școlii din
Draxeni . În scopul realizarii grupurilor sanitare de interior au fost realizate proiectele tehnice
pentru scolile Tatomiresti, Sasova și Rateșu-Cuzei reusindu-se demararea lucrarilor la RatesuCuzei.Pana la sfarsitul anului scoala,prin grija conducerii ,a reusit achizitionarea a 222 tablete din
care 220 au fost repartizate ,acum fiind utilizate in procesul didactic. Și pentru că suntem în
situația prezentării unui bilanț se cade să atrag din nou atenția managementului școlii că rezultatele
la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a nu sunt pe măsura eforturilor financiare pe care Consiliul
local le face an de an, chiar daca poate fi invocata pandemia, aducând totuși mulțumiri întregului
corp didactic și auxiliar pentru întreaga activitate desfășurată, și transmițând felicitări copiilor cu
rezultate bune.

ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCATIVĂ ŞI SPORTIVĂ
ȘI SUSȚINEREA CULTELOR
Eforturile noastre financiare au fost îndreptate şi spre instituţiile de cultură aflate sub
finanţarea Consiliului Local, convinşi fiind cu toţii că arta si cultura reprezintă forme superioare de
libertate, contribuind esenţial la progresul spiritual la nivelul întregii societăţi. Este important să
acordăm o atenţie deosebită, atât din punct de vedere material, cât şi al înţelegerii problemelor cu
care se confruntă aceste instituţii, pentru a repune cultura şi arta în drepturile lor legitime, de a le
asigura conform misiunilor lor educativ-intelectuale, rolul şi locul pe care îl merită în societate, ca
purtătoare şi creatoare de identitate naţională. Pandemia si-a pus amprenta pe activitatea culturala,
anul 2020 fiind vitregit din acest punct de vedere.
La finele anului 2020 a avut loc ediția a XIV-a a Festivalului de Datini și Obiceiuri de
Iarnă, festival ce s-a desfășurat online. Pentru organizarea și premierea participanților și a
formațiilor de datini și obiceiuri, Consiliul Local a asigurat suma de 5000 lei
Tot online s-a desfășurat si activitatea « Caravana Verii » unde au participat copii de vârstă
școlară pentru a-și petrece timpul într-un mod placut. Aceasta s-a desfășurat cu sprijinul nemijlocit
al Consiliului Local. Impactul a fost unul major , lucru ce a reieșit din numărul mare de copii
participanti dar și a interesului lor față de tradițiile populare.
Referitor la activitatea sportivă, aceasta a lipsit datorita restrictiilor impuse de pandemie.
Începând să funcționeze încă de acum opt ani, Biblionetul din cadrul Bibliotecii Comunale
a fost frecventat cu restrictii si masuri de respectare a distantei sociale de către elevi, prin rotație,
(după orele de curs) dar și de către tineri și cadre didactice pentru diverse teme scolare, lucrări de
diplome, informații etc, ce a dus la o îmbunătățire rezultatelor la învățătură în rândul elevilor.
Remarcăm o activitate bună a doamnei bibliotecar în ceea ce privește atragerea utilizatorilor și
dotarea pe cât posibil la zi a fondului de carte (10741volume – 1536 volume împrumutate și
consultate), numărul utilizatorilor în anul 2020 fiind de 206 persoane din care noi înscriși 38, iar
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frecvența atât la carte cât și la Biblionet a fost de 1768 de utilizatori si in ceea ce priveste
topografierea celor apro. 1400 volume[1204 fise topografice]
Și în anul 2020 am reușit să susținem cultele atât financiar cu 50.000 lei alocări de la
bugetul local dar și cu ore prestate în folosul comunității de către beneficiari la Legea nr.
416/2001. Astfel prin contribuția mai sus menționată s-a reușit aprovizionarea cu materiale pentru
lucrări de construcție și reparații la bisericele din Tatomirești și Sasova, la lucrări de construcții la
bisericile din Tufeștii de Jos, Draxeni , Crăciunești,Bolati precum si cu unele dotari la celelalte
De remarcat implicarea preoților parohi la toate aceste lucrări dar și implicarea și activitatea
lor pe linia păstrării credinței. În acest sens,si in anul 2020 pentru toate realizările , mulțumesc
public , în mod deosebit preotului Macsim Vasile de la Parohia Draxeni pentru faptul că datorită
acestor activități, a activitatilor cu caracter social, a harului său, comuna noastră prin Biserica cu
hramurile Sf. Constantin și Elena și Sf. Nectarie a devenit un loc de “pelerinaj” și astfel
comunitatea noastră a ajuns să fie vizitată și cunoscută de foarte multe persoane care între timp au
devenit prieteni ai comunității noastre.De remarcat , demararea lucrarilor la asezamantul social si
ritmul bun al acestora , sprijinul mare acordat de C J Vaslui si donatori, carora , se cuvine cu
ocazia prezentarii acestui material , sa le multumesc .,

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
În anul 2020 pe raza comunei Rebricea au activat două cabinete medicale individuale – 2
medici și 2 asistenți medicali. Referitor la activitatea desfășurată de cei doi medici de familie,
menționez faptul că aceasta este foarte bună, reușindu-se asigurarea de servicii medicale de bună
calitate pentru toti pacientii dar si monitorizarea populatiei in pandemie Pe raza comunei,
asigurarea medicamentelor se face de catre cele doua farmacii
Pe linia serviciilor sanitar-veterinare, în anul 2020 dr. Fânaru Florin prin cabinetului
medical veterinar din Rebricea a rezolvat bine toate activitatile si actiunile specifice, un repros
putandui-se aduce , , pentru lipsa unui cadru de specialitate , zi de zi , pe raza comunei

ASISTENȚĂ SOCIALĂ
În cursul anului 2020 au fost instrumentate de către compartimentul de specialitate un
număr mediu de 121 dosare la Legea nr. 416/2001, din care fac parte 408 beneficiari, iar la
ajutorul de încălzire pentru sezonul rece au fost întocmite 61 dosare (pentru persoane altele decât
cele de la Legea nr. 416/2001) Au fost instrumentate 10 dosare ale asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap , 50 dosare pentru indemnizatiile persoanelor cu handicap,dosarul POAD
ajutoare produse de igiena { 2 etape a cate 1017 beneficiari} si POAD- ajutoare poduse
alimentare[1017 beneficiari],dosarul la OUG78/2020-masti de protectie-1156 persoane ,dosarul la
Leg.146/2020-masti 2160 pers.
De asemenea, au fost acordate un număr de 36 ajutoare de urgență în valoare totală de
17500 lei, 95 pachete sociale la persoanele vulnerabile
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Au mai fost instrumentate un număr de 4 dosare indemnizatie pentru cresterea copilului, 1
dosare de stimulent de insertie, 39 dosare pentru alocații de stat, 163 pentru alocații de sutinerea
familiei și, foarte important, a fost asigurată medierea multor conflicte în rândul unor familii. un
rol important in acest sens avindul asistentul social si membrii Consiliului comunitar consultativ
În cadrul compartimentului de asistență socială s-au mai instrumentat dosarele pentru
acordarea tichetelor sociale[760 tichete gradinite ,457 beneficiari , elevi si prescolari si dosarul pentru
acordarea celor 137 carduri electronice -masa calda pers. Cu varsta peste 75 de ani
Pe parcursul anului 2020 ,asistentul social ,Onu Alina impreuna cu dl. Luchian Laurentiu in
colaborare cu cei doi parteneri Scoala Gimnaziala si asociatia « Iubire si incredere », au lucrat la
proictul social pe POCU, proiect in valoare de aprox. 1 000 000 euro ,proiect castigat si a carui
implementare urmeaza sa inceapa lunile urmatoare.Cred ca este momentul perfect pentru a felicita
toata echipa si pentru a le multumi public .

ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII ȘI LA NOI LOCURI DE MUNCĂ
În anul 2020 singura unitate economică mare cu activitate permanentă a fost a S.C. Vanbet
S.R.L. care prin cei 12 angajați permanenți și aproximativ 10 muncitori sezonieri asigură veniturile
necesare unui trai normal pentru familiile acestora, ceilalți agenți economici menținând un număr
de aproximativ 30 locuri de muncă. Institutiile si serviciile publice de pe raza comunei asigura un
numar de 40 locuri de munca pentru cetatenii cu domiciliu stabil in comuna noastra iar
aproximativ 90 angajati i-si asigura veniturile la diferite alte firme din tara
Prestările de servicii de morărit și extracție de ulei au fost asigurate prin cele 6 mori și două
prese de ulei.
Serviciile de mecanizare a lucrărilor agricole sunt asigurate de deținătorii de tractoare și
mașini agricole.[15]
Serviciile de comerț sunt asigurate de cei 20 agenți economici care de obicei sunt
aprovizionați la timp și cu cele necesare și de bună calitate.
Serviciile de comunicații și internet sunt asigurate la un nivel bun de diverși
furnizori,[exceptie satele Craciunesti si partial Tufesti de Jos], iar cele de poștă, prin cei 3 poștași
care cu greu fac față volumului mare de muncă.
Serviciul de salubrizare a localităților a fost asigurat de primărie prin beneficiarii Legii nr.
416/2001 și prin contractul de preluare a deșeurilor cu firmă specializată, iar serviciile de apă și
canalizare, tot de primărie prin angajatul propriu care deservește cele peste 520 de gospodării
branșate la apă și 60 gospodării branșate la canalizare.
Consider în continuare deficitară asigurarea unor servicii ca frizerie-coafor, ateliere de
reparații pe diferite domenii (reparații încălțăminte, bunuri uz-casnic), lipsa unor ateliere de
prelucrare a lemnului – problema aceasta putând fi rezolvată prin încurajarea și sprijinirea unor
potențiali investitori, mai ales a celor tineri pentru a accesa proiecte cu finanțare nerambursabilă
prin PNDR sau prin GAL. Din păcate, deși si în cursul anul 2020 au fost sesiuni de depunere a
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proiectelor atât prin GAL cât și la nivel național prin AFIR, interesul potențialilor beneficiari a fost
foarte scăzut.

ADMINISTRATIE , INFRASTRUCTURĂ , GOSPODĂRIRE COMUNALĂ,
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE MEDIU

Administratia publica locala functioneaza cu 5 compartimente [agricultura,fond funciar,
registrul agricol ; cadastru si amenajarea teritoriului ;stare civila, asistenta sociala si autoritate
tutelara sub directa si buna coordonare a secretarului general,comp.
achizitii publice si
urbanism ;buget ,contabilitate,impozite si taxe si compartimentul administrativ-gosodaresc ]si doua
servicii [cultura si SVSU] , cu un numar total de 20 angajati ,. inclusiv primar si viceprimar care zi de
zi au asigurat cetatenilor comunei serviciile publice solicitate ,fiecare in limita competentelor si a
atributiilor de serviciu dar toti cu promptitudine si la un nivel calitativ superior, activitate pentru care
eu azi le multumesc public. .Merita scoasa in evidenta activitatea compartimentului contabilitate
condus de doamna Baciu Violeta care a asigurat bugetarea tuturor activitatilor , colectarea veniturilor
proprii la nivel bun [72% pe an curent,34% pe total incluzand aici restantierii si amenzile] , plata
facturilor si a salariilor la timp si fara sincope , activitate remarcata si de Camera de Conturi Vaslui in
urma misiunii de audit financiar drept pentru pentru care merita toate felicitarile si multumirile noastre.

S-a acționat pe tot parcursul anului în planul asigurării aspectului gospodăresc al comunei
atât din punct de vedere urbanistic cât și a modului de întreținere și curățenie a localităților,
activități ca:
- Igienizarea acostamentelor drumului județean si a cel comunale și sătești;
- Igienizarea cursurilor de apă;
- Preluarea deșeurilor menajere și controlul permanent al depozitării acestora de către
unii cetățeni mai reticenți, fiind o grijă permanentă atât în sarcina autorităților locale dar
și a consilierilor locali.
- Lucrări de reparații și întreținere drumuri comunale și sătești [peste 1500.000lei]
- Lucrari de reparatii la poduri,pod nou la Ratesu-Cuzei
- Lucrări de intretinere si reparatii ia sistemul de alimentare cu apa in localitățile
Sasova, Draxeni și Crăciunești;
De scos în evidență activitatea domnului viceprimar care a coordonat aceste acțiuni, chiar dacă
unele din ele au fost realizate cu beneficiarii la Legea nr. 416/2001. De asemenea, s-au finalizat
lucrările de execuție la obiectivul de investiție “Amenajare podețe în comuna Rebricea, județul
Vaslu execuția lucrărilor la drumurile de exploatare agricole în valoare de 1 milion de euro si
dotarea Centrului integrat si Affter -school.
Deși la sfârșitul anului 2017 s-au semnat cele două contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării
Regionale în cadrul PNDL 2 pentru obiectivele de investiții Sistem de canalizare-epurare ape uzate
sate Rebricea, Rateşu-Cuzei, Sasova, Crăciuneşti și Extindere rețele alimentare cu apă și canalizare
sat Draxeni, abia în anul 2019 s-a finalizat procedura de licitație pentru atribuirea contractelor de
proiectare și execuție in anul 2020 reusindu-se realizarea a aprox.80 procente la extinderea din
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Draxeni În ceea ce privește investiția Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna
Rebricea, satele Rebricea, Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, care a fost prinsă initial la finanțare
prin Fondul de Dezvoltare și Investiții ,prin desfiintarea acestuia a ramas fara finantare. S-a lucrat
mult si la investiția GRĂDINIȚĂ NOUĂ CU 2 SĂLI DE CLASĂ în localitatea Draxeni, în luna
noiembrie fiind terminate lucrarile.la cladire, urmand ca anul acesta sa finalizam lucrarile la
anexe,terenul de joaca,imprejmuirile si dotarile. La obiectivul Modernizare , constructie corp nou Scoala Draxeni stadiul lucrarilor a trecut de 65 procente
Consider că, deși s-au făcut pași mari pe această linie, mai avem încă mult de lucrat la
modernizarea și întreținerea unor drumuri comunale și sătești și la aspectul gospodăresc a unor
localități și de aceea voi cere sprijin membrilor Consiliului local ca pentru anul 2021 să dăm
prioritate intocmirii dosarelor pentru înscrierea acestor investiții pe diferite linii de finanțare.
Suntem înscriși la Compania Națională de Invesiții cu lucrarea Consolidare si reabilitare drumuri
în comuna Rebricea, județul Vaslui[Ratesu Cuzei ,Bolati, Draxeni], fiind emis ordinul de ministru
privind finanțarea lucrării -lista de sinteza și pentru care s-a obținut în luna noiembrie 2020
ultimul aviz al Comisiei Tehnice de la MDRAP iar inca de la sfârșitul anului 2019 am mai depus 3
solicitări pentru o sală de sport[Rebricea], un cămin cultural[Draxeni] și reabilitarea drumurilor de
inters public afectate de calamități [Craciunesti,Tatomiresti] toate fiind cuprinse in lista de sinteza
la CNI si in diferite stadii de obtinere avizelor si autorizatiilor Tot in lista de sinteza la CNI mai
este cuprinsa din 2020 o alta investitie de modernizare a drumurilor comunale si satesti in valoare
de aprox. 7000000 lei[5,9 km drumuri in satele Tatomiresti ,Macresti ,Tufesti de Jos , Bolati si
Rebricea ]

ASIGURAREA SIGURANȚEI, ORDINII ȘI LINIŞTII PUBLICE
Serviciul voluntar pentru situații de urgență prin șeful de serviciu Ciubotaru Andrian și cei
20 de voluntari, a asigurat intervenția la timp în situații de maximă urgență: incendii, deszăpeziri,
inundații. În anul 2020 s-au înregistrat 4 incendii la populatie, cu pagube materiale dar fara victime
si 7 incendii de vegetație. La toate aceste incendii au participat echipele noastre de voluntari cu
autospeciala proprie , sprijiniti la doua mai mari de pompierii din Negresti. Postul de Poliție
Rebricea a funcționat în 2020 cu doi agenți de poliție constatându-se o îmbunătățire radicală a
activității atât pe linia de prevenție cât și în cazul intervențiilor specifice si o colaborare foarte
buna cu Primaria
Pe toată perioada anului 2020 s-a reușit contractarea unui serviciu de pază prin firmă
specializată care a dus la preîntâmpinarea unor activități infracționale și mai ales la respectarea de
către unii crescători de animale a perioadelor legale de pășunat și a perimetrelor destinate fiecărei
categorii de animale în parte. Deși intervențiile angajaților firmei au fost prompte, consider că se
putea face mai mult și în această privință.
De asemenea trebuie scoasă în evidență activitatea Comisiei Comunitare Consultative care
prin membrii ei (profesori, preoți, medici, consilieri locali, asistenți sociali), au sesizat și intevenit
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la timp în rezolvarea multor probleme, precum și activitatea Fundației World Vision România,
care prin proiectele derulate în cursul anului 2020 au îmbunătățit vizibil viața copiilor aflați în
program și a familiilor acestora. Remarc și cu această ocazie că datorită colaborării foarte bune cu
World Vision și a activităților care în comun le-am desfășurat se observă o ‘trezire’ a spiritului de
voluntariat în comuna noastră, multe acțiuni desfășurându-se la inițiativa și cu participarea directă
a voluntarilor, deseori cu resurse financiare limitate.
În final trebuie spus că toate aceste realizări pe care le-am prezentat, dar și altele omise, au
fost posibile datorită bunei colaborări pe care am avut-o cu membrii Consiliului Local, cu angajații
Primăriei, cu conducerea școlii, dar și cu ceilalți factori de decizie din comunitatea noastră, și nu în
ultimul rând cu sprijinul cetățenilor comunei noastre, fapt pentru care vă mulțumesc tuturor și urez
continuarea pe aceiași linie și cu rezultate mai bune în anul următor.
Vă mulţumesc!
Rebricea, 20 ianuarie 2021
PRIMAR,
ing. Radu Valerică
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