ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

DISPOZIŢIA Nr. 25/2015
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local al
comunei Rebricea, judeţul Vaslui
având în vedere prevederile art. 39 alin. (1), (3), (5), (6), art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „a”
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Radu Valerică, primar al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,

DISPUN:
Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
pentru data de 30 ianuarie 2015, ora 1300 la sediul administrativ al Primăriei comunei Rebricea, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv si la Statut, ca
urmare, a primirii unor noi membri asociati, a majorarii patrimoniului si a stabilirii
cuantumului cotizatiei anuale, a Hotărârii de Guvern nr. 742 din 10 septembrie 2014, privind
modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea de Guvern nr.855 din 13 august 2008 pentru
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, precum și aprobarea
modificărilor și completarilor ulterioare, la Asociaţia pentru dezvoltare intercomunitară de
utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui,
Barlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui, la care judeţul Vaslui este membru asociat.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantarii proiectului ,,Asistenta tehnica
pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentelor de atribuire pentru ,,Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Vaslui in perioada 20142020”.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor
ajutoare de urgenta.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” comuna Rebricea, judeţul Vaslui, pentru anul 2015.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de asistenţi personali, din comuna
Rebricea, judetul Vaslui, pentru anul 2015.
6. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren apartinand
domeniului public al comunei Rebricea, in suprafata de 5 mp situat pe raza satului Rebricea,
comuna Rebricea catre E-ON Moldova Distributie S.A. pe durata existenței obiectivului.
7. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de viceprimar al comunei Rebricea al
domnului Zaharia Petrea inainte de termen, ca urmare a demisiei din aceasta functie.
8. Raport de activitate a viceprimarului comunei Rebricea, pe anul 2014.
9. Analiza de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2014.
10. Interpelari si raspunsuri.
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de secretarul comunei Rebricea, judeţul
Vaslui, prin afisare la sediul Primariei comunei Rebricea si va fi comunicata institutiilor abilitate, in
termenul prevazut de lege.

Data astăzi, 23 ianuarie 2015
P R I M A R,

Ing. Radu Valerică

Avizat pentru legalitate,
Secretarul comunei Rebricea,

Sârcu Geanina - Elena

