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PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 30 martie 2016, ora 1300
SECRETARUL COMUNEI

- Face apelul nominal al membrilor Consiliului local şi constată că sunt prezenţi 13 consilieri
si 2 delegati satesti, din 13 si, respectiv, 2 care alcătuiesc Consiliul local al comunei Rebricea.
Şedinţa se declară legal constituită.
- Participă la lucrările şedinţei domnul Radu Valerică, primarul comunei Rebricea şi
domnul Mihailă Neculai, viceprimarul comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
- Mai participa:
 Doamna Baciu Violeta – Elena, consilier (contabil) in cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Rebricea.
 Domna Fanaragiu Luciana-Irina, medic medicina de familie.
 Domnul Luchian Laurentiu Nicolae, consilier primar.
 Domnul Ciubotaru Andrian, sef S.V.S.U. Rebricea.
- Pune la dispoziţia consilierilor procesul – verbal încheiat în şedinţa anterioară, pentru a fi
studiat, după care, ulterior, îl va supune aprobării Consiliului local.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ - domnul consilier, CICOVEANU VIRGIL.
În conformitate cu Dispoziţia nr. 132 din 25.03.2016 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de astăzi, 30
martie 2016, ora 1300, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si
desfasurarea păşunatului, precum şi exploatarea păşunilor care apartin domeniului privat al
comunei Rebricea, judetul Vaslui.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării I a bugetului local al comunei
Rebricea, pe anul 2016.
3. Proiect de hotarare privind incetarea, la cerere, a contractului de concesiune nr.
3921/2015, incheiat intre Consiliul local al comunei Rebricea, in calitate de concedent si CMI
Fanaragiu Luciana – Irina, in calitate de concesionar.
4. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui spatiu
apartinand domeniului privat al comunei Rebricea, judetul Vaslui.
5. Interpelari si raspunsuri.
Dacă mai sunt şi alte propuneri ?
Supun la vot ordinea de zi:
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- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, ordinea de zi a fost aprobata.
1. Trecem la primul punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului primar, Radu
Valerică, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea păşunatului, precum şi exploatarea
păşunilor care apartin domeniului privat al comunei Rebricea, judetul Vaslui.
- Dau cuvântul domnului viceprimar, Mihaila Neculai, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru
organizarea si desfasurarea păşunatului, precum şi exploatarea păşunilor care apartin
domeniului privat al comunei Rebricea, judetul Vaslui.
- Dau cuvântul domnului consilier, Zaharia Petrea, preşedintele comisiei de specialitate
pentru activitati economico-financiare, agricultura, juridica si disciplina, pentru a prezenta
raportul de AVIZARE al comisiei la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
pentru organizarea si desfasurarea păşunatului, precum şi exploatarea păşunilor care apartin
domeniului privat al comunei Rebricea, judetul Vaslui.
DISCUTII:
Domnul consilier, Asandei Sorinel spune ca nu stie ce sa mai spuna oamenilor din sat
referitor la pasunatul pe pasunea comunala din Tufesti si il intreaba pe domnul primar daca el crede
ca proprietarii de animale vor respecta legea?
Domnul primar explica faptul ca azi dimineata a fost o delegatie a proprietarilor de animale,
care face presiuni asupra modului de gestionare a pasunii. Domnul Asandei si alti proprietari de
animale merg la APIA si acolo li se spune ca pe legislatia actuala nu primesc subventia decat
individual, nu pe asociatie, se profita de faptul ca li s-a luat statutul de fermier activ. Momentan,
suntem sub contract cu Asociatia Crescatorilor de Animale din comuna si nu avem pasune
comunala disponibila, pentru a fi concesionata utilizatorilor individual. Sunt semnale ca in timp, se
va reglementa aceasta problema si pasunea va ajunge la utilizatorul direct.
Domnul consilier, Asandei intreaba daca numitul Calin Titi nu poate concesiona pasune
pentru vaci?
Domnul primar raspunde ca pentru categoria vaca exista pericolul ca APIA sa nu mai dea
subventii.
Domnul consilier, Vatavu Titi spune ca domnul Asandei Constantin ar trebui sa-si cumpere
teren, daca vrea sa creasca animale, sa aiba teren in proprietate, ca la noi in sat sunt si alti oameni
care au dreptul sa pasca animalele acolo, nu numai el.
Domnul consilier, Tulbure Constantin il intreaba pe domnul primar cand vine la Tufesti,
pentru a delimita pasunea oilor de cea a vacilor?
Domnul primar spune ca vom vedea ce reglementari vor veni legat de acordarea subventiei
pe pasune.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea păşunatului, precum şi
exploatarea păşunilor care apartin domeniului privat al comunei Rebricea, judetul
Vaslui.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
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- Cine se abţine ?
In unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Am să prezint hotărârea în întregime.
2. Trecem la cel de-al doilea punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul primar, Radu
Valerică, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării I a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016.
- Dau cuvântul doamnei consilier, Baciu Violeta - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a bugetului
local al comunei Rebricea, pe anul 2016.
- Dau cuvântul domnului consilier, Morariu Ionel, preşedintele comisiei de specialitate
pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret
si sport, pentru a prezenta raportul de AVIZARE al comisiei la proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării I a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016.
DISCUTII:
Doamna contabil, Baciu Violeta-Elena spune ca rectificarea I a bugetului local al comunei
Rebricea s-a facut urmare a adreselor mentionate de initiator si ca urmare a maririi veniturilor
proprii, deoarece s-a incasat mai mult decat am preconizat.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea rectificării I a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Am să prezint hotărârea în întregime.
3. Trecem la cel de-al treilea punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului primar,
Radu Valerică, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
incetarea, la cerere, a contractului de concesiune nr. 3921/2015, incheiat intre Consiliul local
al comunei Rebricea, in calitate de concedent si CMI Fanaragiu Luciana – Irina, in calitate de
concesionar.
- Dau cuvântul domnului consilier, Luchian Laurentiu - Nicolae, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind incetarea, la cerere, a contractului
de concesiune nr. 3921/2015, incheiat intre Consiliul local al comunei Rebricea, in calitate de
concedent si CMI Fanaragiu Luciana – Irina, in calitate de concesionar.
- Dau cuvântul domnului consilier, Nicu Doru, preşedintele comisiei de specialitate pentru
munca si protectie sociala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,
pentru a prezenta raportul de AVIZARE al comisiei la proiectul de hotărâre privind incetarea,
la cerere, a contractului de concesiune nr. 3921/2015, incheiat intre Consiliul local al comunei
Rebricea, in calitate de concedent si CMI Fanaragiu Luciana – Irina, in calitate de
concesionar.
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DISCUTII:
Doamna contabil, Baciu Violeta-Elena ii spune doamnei doctor ca trebuie intai sa-si
plateasca utilitatile, respectiv energia electrica la Dispensarul de la Draxeni, deoarece este restanta
la facturile privind furnizarea energiei electrice, iar 600 de lei intr-un an nu este o suma mare.
Doamna doctor Fanaragiu Luciana spune ca ea nu are de ce sa plateasca 600 lei, pentru
energie, deoerece ea nu a consumat atat, cu un laptop pe care il foloseste doar doua zile cat sta la
Draxeni, caci nu a avut niciun fel de alta sursa de incalzire.
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca pentru incetarea contractului trebuie ca doamna
doctor sa fie cu plata la zi a utilitatilor si apoi putem vorbi de incheierea unui contract nou.
Domnul consilier, Cicoveanu Virgil spune sa adoptam prezentul proiect de hotarare si
vedem cum votam la urmatorul.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
incetarea, la cerere, a contractului de concesiune nr. 3921/2015, incheiat intre Consiliul
local al comunei Rebricea, in calitate de concedent si CMI Fanaragiu Luciana – Irina, in
calitate de concesionar.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Am să prezint hotărârea în întregime.
4. Trecem la cel de-al patrulea punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului
primar, Radu Valerică, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
concesionarea, fara licitatie publica, a unui spatiu apartinand domeniului privat al comunei
Rebricea, judetul Vaslui.
- Dau cuvântul domnului consilier, Luchian Laurentiu - Nicolae, pentru a prezenta
raportul compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind concesionarea, fara licitatie
publica, a unui spatiu apartinand domeniului privat al comunei Rebricea, judetul Vaslui.
- Dau cuvântul domnului consilier, Nicu Doru, preşedintele comisiei de specialitate pentru
munca si protectie sociala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,
pentru a prezenta raportul de AVIZARE al comisiei la proiectul de hotărâre privind
concesionarea, fara licitatie publica, a unui spatiu apartinand domeniului privat al comunei
Rebricea, judetul Vaslui.
DISCUTII:
Domnul primar intreaba daca in raport sunt indeplinite conditiile legale si daca nu putem
stabili alt tarif pentru concesionare?
Doamna secretar raspunde ca nu si ca se poate stabili o alta suma pentru concesionarea
spatiului dupa trecerea termenului de 5 ani si in urma unui raport intocmit de un evaluator
autorizat, iar modificarea la contract se face printr-un act aditional.
Domnul primar spune doamnei doctor ca trebuie sa i se aduca la cunostinta faptul ca sunt
foarte multe nemultumiri (verbale) cu privire la faptul ca nu face suficient teren si in afara de
munca de birou, mai sunt si cazuri cu vizita in gospodarie si ca pacientii se plang ca tonul folosit
nu este cel adecvat pentru un doctor, iar relatia pe care trebuie sa o aiba cu asistentul medical
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comunitar trebuie sa fie una de colaborare, nu de angajator-angajat, deoarece aceasta este angajata
primariei, nu a Dumneaei.
Doamna doctor Fanaragiu spune ca reclamatii sunt si la adresa domnului primar.
Domnul consilier, Morariu Ionel ii raspunde doamnei doctor ca tonul folosit de Dumneaei
este unul chiar vulgar si taxele folosite sunt foarte mari comparativ cu alti doctori si ca in centrul
discutiei se afla Dumneai si nu domnul primar.

Doamna doctor Fanaragiu spune ca zilnic are voie la 24 de consultatii. Daca vin pacienti
la cabinet, nu ii poate trimite acasa si trebuie sa ii bage pe urgenta si astfel se ajunge la 15
min/consultatie, motiv pentru care nu mai exista timp si pentru teren. Relatiile mele cu
asistentul medical sunt de colaborare, iar daca ea a afirmat altceva, chemati-o aici si in
continuare voi avea tot relatii de colaborare cat imi va permite timpul.
Domnul viceprimar, Mihaila Neculai o intreaba pe doamna doctor ca daca nu are inscris
la Dumneaei o persoana sau daca respectiva persoana nu este asigurata si aceasta are nevoie
de ajutor, nu i-l acorda, cum a fost cazul de la Draxeni, cand a fost solicitata si a zis ca asa ne
trebuie, noua, Primariei, ca am desfiintat centrul de permanenta?
Domnul consilier, Elisei Marcel intreaba de cate ori a iesit pe teren doamna doctor
Cater?
Domnul viceprimar, Mihaila Neculai o intreaba pe doamna doctor daca ia taxa pentru
contatarea decesului?
Doamna doctor raspunde ca daca e in afara programului, da.
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca trebuie sa ne programam sa murim in timpul
programului si nu in afara celor opt ore de program.
Domnul viceprimar spune ca in comunitate avem nevoie de oameni cu suflet.
Domnul consilier, Cicoveanu Virgil spune ca ar trebui ca doamna doctor sa cedeze
spatiul, respectiv cabinetul de la Draxeni unui alt medic, care poate sta mai mult de doua zile
pe saptamana la Draxeni.
Doamna doctor spune ca nu se poate face un cabinet individual la Draxeni, deoarece nu
exista numarul de asigurati ceruti de lege.
Domnul consilier, Asandei Sorinel intreaba cine intretine spatiul si cine se ingrijeste si
de mentinerea lui pe afara?
Domnul primar raspunde ca primaria.
Domnul consilier, Nicu Doru ii reaminteste doamnei doctor ca atunci cand s-a pus in
discutie obligativitatea prezentei unui medic in comitetul local pentru situatii de urgenta, intrun caz de necesitate, pe care legea il impune, aceasta a raspuns ca nu este treaba Dumneaei si
ca ea in momentul respectiv, poate sa fie de garda si nu poate raspunde afirmativ solicitarii
noastre.
Doamna doctor raspunde ca o sa se intereseze referitor la aceasta problema.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
concesionarea, fara licitatie publica, a unui spatiu apartinand domeniului privat al
comunei Rebricea, judetul Vaslui.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate [12 (doisprezece) voturi „pentru” si 1 (un) vot „impotriva” – dl Nicu
Doru, din 13 consilieri, care alcatuiesc consiliul local], proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Am să prezint hotărârea în întregime.
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5. Interpelari si raspunsuri.
5.1. Domnul consilier, Cicoveanu Virgil intreaba care este stadiul cu apa de la Rebricea si
daca pana la toamna se finalizeaza lucrarea?
Domnul primar spune ca suntem la faza de studiu de fezabilitate, proiectare si avize si pana
la toamna, ar trebui sa finalizam lucrarile.
Domnul consilier, Luchian Laurentiu spune ca sunt foarte multe avize cerute de Consiliul
Judetean.
5.2. Domnul consilier, Asandei Sorinel il intreaba pe domnul primar in ce zi poate ajunge la
Tufesti, pentru a brazda, a delimita pasunea pentru oi de cea de vaci? Mai mentioneaza ca este
necesar sa hotarasca o zi, in acest sens, deoarce oamenii il intreaba si nu stie ce sa le raspunda.
Domnul primar spune ca duminica, la ora 14, s-a hotarat pentru Draxeni, iar la Tufesti, ar fi
bine, pentru data de 1 aprilie, vineri, la ora 1630.
5.3. Domnul consilier Nantu Costel intreaba cine raspunde de inventariere, pentru atribuirea
locurilor de casa? El mentioneaza ca il intreaba lumea si nu stie ce sa le raspunda.
Domnul primar spune ca a emis o dispozitie in care a nominalizat patru persoane, iar din
anumite motive, domnul Nicu Doru nu se duce la inventarierea terenurilor.
Domnul viceprimar spune ca arf trebui sa punem oameni din satele unde sunt locuri libere.
Domnul consilier, Nantu Costel spune ca daca il mai intreaba oamneii, el o sa spuna ca nu
vrea domnul Nicu Doru sa mearga la inventariere.
Domnul Nicu Doru spune ca el merge, insa nu este acum momentul propice, trebuie amanat
pana dupa alegeri.
Domnul primar spune ca toate cele afirmate si discutate, suna a neasumare a raspunderii si
vom schimba comisia, in sensul inlocuirii domnului Nicu Doru, cu doamna consilier, Ursu Doina,
ca reprezentant pentru satul Tatomiresti sau cu domnul Nantu Costel.
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca daca s-a ridicat o bucata de gard, nu inseamna ca
s-a inceput treaba. Inceperea lucrarilor, dupa cum spune legea, trebuie sa se faca cu acte in regula,
cu autorizatie de constructie, conform Legii nr. 50/1991.
Doamna secretar spune ca daca sunt astfel de locuri date in folosinta gratuita si nu s-au
inceput lucrarile, comisia in teren constata cele mentionate si printr-un referat propune retragerea
locului de casa.
5.4. Domnul consilier Elisei Marcel intreaba cum s-au dat pichetele?
Domnul viceprimar spune ca au fost amplasate in locuri considerate de primarie prioritare.
5.5. Domnul consilier Nicu Doru spune ca la biserici exista materiale textile (covoare) puse
in poduri sau in clopotnita si constituie un adevarat pericol pentru izbucnirea unui incendiu. Ar
trebui luate masuri in acest sens si acolo unde e cazul, sa se aplice amenzi de catre domnul sef
SVSU, Ciubotaru Adrian.
Domnul consilier Morariu Ionel spune ca ar trebui sa vorbim cu preotii, in acest sens.
Domnul sef SVSU raspune ca nu avem competenta in aplicarea de amenzi bisericilor si ca
doar ISU Vaslui o poate face, prin reprezentantii care vin in control. Noi doar facem o nota de
control si aducem la cunostinta problemele existente, pentru a fi remediate.
Supun la vot procesul – verbal încheiat în şedinţa anterioară:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, se aprobă.
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Domnul primar, Radu Valerică convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al
comunei Rebricea, pentru data de 27 aprilie 2016, ora 1300, ce va avea loc la sediul
administrativ al Primăriei comunei Rebricea, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local,
pentru trimestrul I, anul financiar 2016.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiilor personalului angajat si
voluntar, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi
prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei
Rebricea.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea plafonului pentru publicarea listei
debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante.
4. Interpelari si raspunsuri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Cicoveanu Virgil

SECRETAR,
Sârcu Geanina – Elena
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