ROMANIA
JUDETUL VASLUI
PRIMARIA COMUNEI REBRICEA
Comitetul local pentru situatii de urgenta
Nr. 3307 din 01.07.2022

PROCES- VERBAL
al sedintei ordinare a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al
comunei Rebricea din data de 01 iulie 2022
Încheiat astazi, data de mai sus, în baza convocatorului nr. 3282/30.06.2022,
sedinta la care au participat un numar de 12 membri ai CLSU al comunei Rebricea, 3
membru al Centrului operativ cu activitate temporară al comunei Rebricea,
judeţul Vaslui.
Convocarea membrilor s-a făcut telefonic și pe bază de semnături.
Lucrarile sedintei ordinare incep la orele 08,30 si au loc în sala de ședințe al
consiliului local Rebricea, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Organizarea, luarea de măsuri și restricții având în vedere deficitul mare
de apă datorat fenomenului de secetă prelungită la nivelul Comunei
Rebricea, identificarea de soluții de rezolvare a problemei privind lipsa de
apă la nivelul comunei și de fonduri pentru a pune în aplicare soluțiile
identificate.
Domnul primar Mihăilă Neculai informează că, având în vedere situația
critică de la nivelul țării privind seceta, dar în special de la noi din comună, am
convocat prezenta ședință a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al
comunei Rebricea, pentru a identifica soluții de rezolvare a problemei privind
lipsa de apă la nivelul comunei și a găsi fonduri pentru a pune în aplicare
soluțiile identificate, pentru a ne organiza privind programul de restricționare,
si de rezolvare a problemei de la nivelul comunității privind lipsa apei.
Inițial s-a stabilit un program de furnizare a apei de 3 ore dimineața si 4 ore
seara însă sistemul de alimentare nu a făcut față și în cursul acestei saptămâni
s-a micșorat programul la o oră dimineață și 1 oră și jumătate, seara, încercând
să se țină cont și de programul oamenilor, de mersul trenului- când vine ultimul
tren și ajung oamenii acasă și au nevoie de apă, și de copii și de necesitatea de a
funcționa o mașină de splălat, dar chiar și așa sistemele nu fac față.
Sunt discuții în comunitate în legătură cu faptul că la Draxeni este apă și în
restul localităților, nu. Se propune restricționarea apei și la Draxeni.
Domnul Lucian Rotaru - consilier achiziții publice, explică membrilor
comitetului, motivul tehnic pentru care nu se poate opri apa și la Draxeni.
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Diferenta dintre sistemul de alimentare de la Draxeni si cel de la Sasova este că
la Draxeni alimentarea se face prin cadere de la un rezervor de acumulare iar la
Sasova, alimentarea se face prin pompare.
La sistemul prin cadere, adica Draxeni, în cazul opririi, se impune aerisirea
tuturor capetelor de coloană, operatiune care ar dura doua zile, pe cand la
sistemul prin pompare, din Sasova catre satele Rebriecea, Rateș, Craciunesti,
operatiunea de închidere si deschidere a apei se face mult mai rapid, vorbim de
ore și nu de zile.
Domnul Robac spune că acum pare logic și membrii comitetului au înteles însă
oamenii din comunitate nu știu și nu au cum să înțeleagă.
Domnul primar spune că vom publica procesul verbal al ședinței și pe site-ul
primăriei și pe comunitate ca oamenii să vadă, să citească și să înțeleagă că la
nivelul autorității se caută soluții, se încearcă rezolvarea și există explicație
logică dar mai ales tehnică la motivul furnizării apei în Draxeni.
Domnul primar spune că în urma discuțiilor cu specialiști în domeniu s-au
identificat că soluții urgente - două variante care trebuie aprobate, dacă se
consideră oportun, și anume :
- Racordarea de la fântâna aflată pe terenul domnul Radu Valerică, la
chesonul nostru, fântână de la care s-au luat probe de apă și apa este
foarte bună, având în vedere că dumnealui ne dă acordul, ceea ce este
foarte bine și acolo apa curge în permanență ;
- Să facem un puț forat la Draxeni.
De mult s-a discutat necesitatea existenței unui cheson la Draxeni dar doamna
Alexa, specialist în domeniu, a spus că nu mai sunt de actualitate- chesoanele ci
puțurile de forare. Motiv pentru care am luat legătura cu o firmă din București
care urmează să vină la Rebricea și care va face acest puț forat.
Trebuie luată hotărârea și să identificăm bani pentru a face 2 puțuri dacă tot vin
cei de la București, unul la Draxeni și unul la Sasova, spune domnul primar.
Se ia hotărârea de către membrii comitetului de a merge cu firma din București
pentru cele două puțuri de forare, la Draxeni și Sasova și suplimentarea
cantității de carburant necesară pe perioada de vară în vederea deplasării
domnului Rotaru Dragoș cu auto IS-05-CLR .
Costul este de 10.000 ron pentru o lucrare, pentru un puț.
Domnul primar o cheamă pe doamna contabil Radu Cristina pentru a vedea și
din punct de vedere financiar de unde putem plăti pentru lucrările urgente,
spune că ne-am întâlnit în ședința de azi pentru a găsi soluții de rezolvare a apei
dar avem nevoie și de bani.
Dumneai spune că a identificat o sumă de la extindere și putem lua de acolo
30.000 ron momentan și dacă vor mai trebui, vom mai prinde bani la rectificare.
Pe lângă costurile cu forarea mai trebuie pompe și alte cheltuieli, pentru cămin,
izolație.
Domnul primar îi comunica doamnei contabile că s-a luat hotărârea racordării
la puțul de apă de la domnul Radu Valerică și atunci se impune să achităm noi
costurile cu energia electrică, se vor face poze la contoarul de electricitate și se
va căuta o soluție legală, din punct de vedere contabil, că să achităm costul cu
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energia pe care o consumă sursa de curent. Acolo nu locuiește nimeni, este casa
veche, bătrânească a tatălui domnului Radu și atunci va fi ușor de socotit.
Domnul Dima spune că este făcut un iaz la Cârlescu și s-au găsit acolo două
conducte, deci este apă.
Doamna secretar informează comitetul că și domnul Dorin Mihăiță a propus să
se facă foraj la el, la Rateș, că acolo este fântână și este apă însă domnul Robac
spune că asta nu este o soluție, apa trebuie dusă în stație și tratată.
Domnul primar informează că a discutat deja cu domnul Dorin acestă problema
și spune că există o cerere la CNI pentru a face puț de apă, acolo.
Domnul Lucian spune că la Bolați apa nu este bună, a fost dusă la probă la
Negrești și are nitriți, nitrați.
Domnul primar întreabă dacă au fost puse afișe precum că apa nu este potabilă
și domnul Dragoș Rotaru Dragoș confirmă că au fost puse.
El spune că Bolațiul este prins în POIM și deși durează de 13 ani programul
asta, se aude că vor începe în curând.
Domnul Robac întreabă dacă prin proiectul POIM nu ar trebui să fie făcut și un
cheson iar domnul primar răspunde că da.
La ședință participă și domnul Popa Cristi care este solicitat să explice cum stă
situația cu apa pentru animale.
Domnul Popa spune că la Rebricea, la oi, nu este apă deloc, la vaci însă da.
La Tatomirești între sate nu este apă deloc, la vale este apă.
La Tufești nu este apă, la Bolați, Rateș, Crăciunești este apă.
Domnul primar spune că la Asociație avem o firmă ce face lucrări în teren și
trebuie să facem cât mai multe lucruri care să rămână, acum face lanțul la
Sasova, are o ordine a lui.
Domnul Ciubotaru spune că trebuie refăcut drenul pentru că a fost apă acolo.
La sfârșitul lucrărilor trebuie făcute igienizări, spune domnul primar.
Doamna secretar întreabă cât se estimează că vor dura lucrările cu puțutile de
forare și se va rezolva situația cu apa, pentru a ști ce comunicăm oamenilor.
Domnul primar spune că foarea propriu-zisă durează 1-2 zile, apoi alte
operațiuni, în total o estimare de 1 saptămână, sperăm ca apoi sistemul să
devină funcțional.
Se stabilește unanim să se posteze atât pe site-ul instituției cât și al comunității
ceea ce s-a discutat la ședința de astăzi deoarece oamenii nu înteleg faptul că apa
nu trebuie folosită pentru irigat ci doar în scopuri menajere, sunt discuții că se
furnizează apă la Vanbet ceea ce nu este adevărat, lucru confirmat și de domnul
Rotaru Dragoș, care spune că cei de la Vanbet aduc apă cu cisterna, au fântâni
și nu li s-a mai dat apă din mai, fiind pus lacăt acolo.
Se stabilește să rămână același program de furnizare al apei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal astăzi 01.07.2022
Presedinte C.L.S.U.,

Secretar C.L.S.U.,

Mihăilă Neculai

Maftei Adina
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