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PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 27 aprilie 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:
o Doamna Diaconu Maricica, referent (taxe si impozite) in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei 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. 191 din 22.04.2016 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de astăzi, 27
aprilie 2016, ora 1300, 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.
Dacă mai sunt şi alte propuneri ?
Supun la vot ordinea de zi:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, ordinea de zi a fost aprobata.

1

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
contului de execuţie al bugetului local, pentru trimestrul I, anul financiar 2016.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sârcu Geanina – Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al
bugetului local, pentru trimestrul I, anul financiar 2016.
- 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 contului de
execuţie al bugetului local, pentru trimestrul I, anul financiar 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 contului de execuţie al bugetului local, pentru trimestrul I, anul financiar 2016.
- 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 aprobarea
contului de execuţie al bugetului local, pentru trimestrul I, anul financiar 2016.
DISCUTII:
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca sunt cheltuielile noastre si veniturile din
trimestrul I, anul 2016.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pentru trimestrul I, anul financiar 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.
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 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.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sârcu Geanina – Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre 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.
- 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 stabilirea indemnizatiilor
personalului angajat si voluntar, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la
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celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al
comunei Rebricea.
DISCUTII:
Domnul consilier, Zaharia Petrea spune ca daca este pentru Andrei este de acord, ca si asa
salariul este foarte mic. Macar este o modalitate de a mai mari salariul cat de cat si pana la urma, se
plateste munca lor, fiindca vorbim si de voluntarii, care fac parte din serviciul voluntar.
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca 25 lei/ora tot este ceva, insa noi ne-am bucura sa
avem cat mai putine interventii de acest gen.
Domnul viceprimar, Mihaila Neculai spune ca suntem de acord, fiindca incepe iar faza
judeteana a concursului si voluntarii trebuie motivati, ca fiecare avem familie.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi 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.
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
aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor care inregistreaza obligatii de plata
restante.
- Dau cuvântul doamnei referent, Diaconu Maricica, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea plafonului pentru
publicarea listei debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante.
- 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 plafonului
pentru publicarea listei debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante.
DISCUTII:
Domnul consilier, Morariu Ionel intreaba ce se intampla cu cei care sunt sub 300 lei? Adica,
nu se publica?
Doamna Diaconu Maricica spune ca acestia sunt „urmariti” in continuare si somati, pentru
a-si plati datoriile catre primarie, insa nu se vor publica pe aceasta lista.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor care inregistreaza obligatii de
plata restante.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
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- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Am să prezint hotărârea în întregime.
4. Interpelari si raspunsuri.
4.1. Domnul primar prezinta ca o informare faptul ca am fost notificati ca am castigat
proiectul „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATARE IN COMUNA
REBRICEA, JUDETUL VASLUI” si trebuie sa vina raspunsul si la celalalt proiect referitor la
modernizarea drumurilor de interes local.
4.2. O alta informare pe care vreau sa o aduc in atentia D-vs este aceea ca la preluarea
gunoiului, judetul Vaslui este cel mai inaintat judet si nu pot sa nu observ ca si in localitatea noastra
s-au facut progrese considerabile, in ceea ce priveste curatenia.
4.3. Domnul consilier Nantu Costel intreaba cum sa puna panourile pentru afisaj electoral?
Domnul delegat satesc, Spuza Vasile spune ca panourile vor fi amplasate conform
dispozitiei emise de primar.
Supun la vot procesul – verbal încheiat în şedinţa anterioară:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, se aprobă.

Domnul primar, Radu Valerică convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al
comunei Rebricea, pentru data de 30 mai 2016, ora 1300, ce va avea loc la sediul
administrativ al Primăriei comunei Rebricea, cu următoarea ordine de zi:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Cicoveanu Virgil

SECRETAR,
Sârcu Geanina – Elena
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