ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL

Cod poştal - 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA

nr. 37 din 21 iulie 2021
privind aprobarea înființării traseului de transport intern, pe ruta Tufeştii de Jos –
Draxeni- Sasova-Rebricea.
având în vedere:
- cererea doamnei Frunză Elena, domicialiată în satul Tufeștii de Jos, comuna Rebricea, înregistrată
la Primăria comunei Rebricea cu nr. 3293/25.06.2021, prin care solicită adoptarea unui hotărâri de consiliu
local de înființare a unui traseu de transport, intern, pe ruta Tufeştii de Jos – Draxeni- Sasova- RebriceaRateșul Cuzei- Bolați, motivat de faptul că participă la un proiect cu finanțare nerambursabilă care vizează
rezolvarea unei probleme existente la nivelul comunității și anume lipsa transportului în comun.
- procesul verbal al ședinței de consiliu local din data de 30 iunie 2021 prin care s-a aprobat de către
domnii consilieri locali ai comunei Rebricea, adoptarea unei hotărîri în acest sens.
- Referatul de aprobare al primarului comunei Rebricea, in calitatea sa de initiator, raportul de
specialitate întocmit de compartimentul de specilitate şi rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de
specialitate;
în conformitate cu prevederile din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile din Norma de aplicare a Legii serviciilor
de transport public local nr. 92/2007, aprobat prin Ordinul nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare;
în temeiul art.129 alin. (2) lit. „b”, lit. „c“, lit. „d”, art.129 alin. (4) lit. „d”şi art. 196 alin. (1) lit. „a”
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă înfiinţarea traseului de transport intern, pe ruta Tufeştii de Jos–Draxeni–
Sasova-Rebricea și retur, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, anexă ce
cuprinde și stațiile de oprire și intervalul orar.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește viceprimarul comunei
Rebricea, județul Vaslui.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică, prin afișare și se va comunica
primarului comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe, compartimentului
urbanism şi amenajare a teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea
și Instituției Prefectului – județul Vaslui, în termenul prevăzut de lege.
Rebricea, 21 iulie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,

 …………………………….…
Eugenia-Dumitrița Cojocea

 …………………………….
Jrs. Adina Maftei

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului local Rebricea nr.37/21.07.2021
GRAFIC TRASEU INTERN RUTA
TUFEȘTII DE JOS-DRAXENI-SASOVA
NR.
CURSĂ

GARĂ

DUS

ÎNTORS

ORA PLECARE

1.

5:48/6:01

2.

7:43/7:42

3.

11:05

4.

13:10

5.

15:10

6.

16:23

7.

17:50

8.

20:18

ORA PLECARE

CĂTRE

TUFEȘTII DRAXENI SASOVA
DE JOS

OBSERVAȚII

SASOVA DRAXENI TUFEȘTII
DE JOS

5:15

5:20

5:35

IS;VS

6:10

6:25

6:30

7:10

7:15

7:30

IS;VS

7:50

8:05

8:10

10:35

10:40

10:55

VS
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13:00

13:20

13:35

13:40

14:40
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15:00

15:20
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15:55
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18:00
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20:10

20:30

20:44

STAȚII: TUFEȘTII DE JOS -POD
DRAXENI- ȘCOALĂ
SASOVA- ȘCOALĂ
REBRICEA-GARĂ

IS
IS
VS
IS
VS

20:50

*până la
primărie
*până la
primărie

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
VICEPRIMAR

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea înființării traseului de transport intern, pe ruta Tufeştii de Jos
– Draxeni- Sasova-Rebricea.
Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei are la bază cererea doamnei Frunză Elena,
domicialiată în satul Tufeștii de Jos, comuna Rebricea, înregistrată la Primăria comunei Rebricea cu
nr. 3293/25.06.2021, prin care se solicită adoptarea unui hotărâri de către consiliu local al comunei
Rebricea, de înființare a unui traseu de transport, intern, pe ruta Tufeştii de Jos – Draxeni- SasovaRebricea- Rateșul Cuzei- Bolați, motivat de faptul că dumneai participă la un proiect cu finanțare
nerambursabilă care vizează rezolvarea unei probleme existente la nivelul comunității și anume lipsa
transportului în comun.
Conform procesului verbal al ședinței de consiliu local din data de 30 iunie 2021, s-a aprobat
de către consiliul local al comunei Rebricea, adoptarea unei asemenea hotărîri, motiv pentru care
susțin ideea înființării acestui traseu, conform anexei atașate.

16 iulie 2021
VICEPRIMAR,
Mihăilă Neculai

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre

privind aprobarea înființării traseului de transport intern, pe ruta Tufeştii de Jos –
Draxeni- Sasova-Rebricea.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Inițierea prezentului proiect de hotărâre este motivată de cererea doamnei Frunză Elena,
domicialiată în satul Tufeștii de Jos, comuna Rebricea, înregistrată la Primăria comunei Rebricea cu nr.
3293/25.06.2021, prin care se solicită adoptarea unui hotărâri de către consiliu local al comunei Rebricea,
de înființare a unui traseu de transport, intern, pe ruta Tufeştii de Jos – Draxeni- Sasova- Rebricea- și
retur dar și de de numeroasele solicitări ale cetățenilor din zona respectivă, de asigurare a condițiilor de
transport public pe această rută.
Vă amintesc ca, prin hotărârea nr.18/2016, consiliul Local Rebricea a înființat un traseu pe ruta
Tufeştii de Jos - Vaslui, propunerea a fost înaintată Consiliului județean Vaslui în vederea organizării
licitației pentru atribuirea traseului. La licitație s-a prezentat o singură firmă de transport persoane, care,
după atribuirea traseului a înaintat Consiliului județean Vaslui o adresă prin care îi înștiința ca nu va
ridica licența pentru traseu pe motiv că nu dorește să creeze disensiuni în cadrul Asociației
transportatorilor din județ, organizație din care firma face parte, iar traseul a rămas neatribuit.
În anul 2017 prin H.C.L. nr. 17, s-a reconfigurat alt traseu care a fost inaintat Consiliului
Județean Vaslui- Autoritatea județeană de transport, pentru a fi inclus în programul județean de transport,
însă a rămas fără rezultat și la ora actuală.
Oportunitatea participării doamnei Frunză Elena la un proiect cu finanțare europeană, cu planul
de afaceri numit Antreprenor în Satul meu și ideea înființării unei societăți private de trasnport, dar mai
ales ideea că odată implementat, proiectul va rezolva una din marile probleme cu care concetățenii noștri
se confruntă – și anume lipsa unui mijloc de transport public - o consider ca o acțiune care vine în
sprijinul, în primul rând a peste 30% din populație comunei, și în al doilea rând a persoanelor în vârstă, a
copiilor, și în general în sprijinul unui segment de populație care nu are suficiente resurse financiare
pentru a-și procura propriul mijloc de transport, intervenind necesitatea „ închirierii” de mașini private.
De acest traseu se pot folosi și unii navetiști (pe ruta Vaslui-Negrești) cât și muncitorii sezonieri și
angajații care au locurile de muncă în Iași, Vaslui, Negrești sau cadrele didactice care iși desfășoară
activitatea în comuna noastră, la prețuri mai mici și mai suportabile.
Cursele vor asigura accesul spre gară, spre Primărie, Poșta, Poliție și alte entități publice sau de
drept privat din comuna noastră, programul de transport fiind corelat cu mersul trenurilor.
Fata de considerentele de mai sus,
SUPUN SPRE APOBARE
Proiectul de hotarare privind aprobarea înființării traseului de transport intern, pe ruta

Tufeştii de Jos – Draxeni- Sasova-Rebricea, in baza art. 129 alin. (2) lit. „b”, lit. „c“, lit. „d”, art.129
alin. (4) lit. „d”, şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind

Codul administrativ;
16 iulie 2021
P R I M A R,
Ing. Radu Valerică

