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PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 28 mai 2015, 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 Consiliului 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 Fanaragiu Luciana – Irina, doctor medicina de familie.
- 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 - doamna consilier, URSU DOINA.
În conformitate cu Dispoziţia nr. 252 din 22.05.2015 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de astăzi, 28
mai 2015, ora 1300, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice,
pentru luna aprilie 2015.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local,
pentru trimestrul I, anul financiar 2015.
3. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, a unor spatii
apartinand domeniului privat al comunei Rebricea, judetul Vaslui.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit de catre S.C.
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., in cadrul proiectului Ro-Net, a unor
terenuri in suprafata de 10 mp fiecare, situate in domeniul public al comunei Rebricea,
judetul Vaslui.
5. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada
iunie – august 2015.
6. Interpelari si raspunsuri.
Dacă mai sunt şi alte propuneri ?
Supun la vot ordinea de zi:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
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- Cine se abţine ?
In unanimitate, ordinea de zi a fost aprobata.
 Domnul primar propune ca punctul 6 - Interpelari si raspunsuri - , de pe ordinea de
zi, sa fie discutat prima data, si se refera la intrebarile adresate domnului viceprimar Mihailă
Neculai, deoarece acesta trebuie sa participe la sedinta Consiliului de administratie al Scolii nr. 1
Draxeni, cu mentiunea ca voteaza „pentru” la toate proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi.
DISCUTII:
6.1. Doamna consilier, Ursu Doina propune sa se faca un podet la adapatoarea de la
Rebricea, adica sa se ia patru casete de la podurile pentru Tatomiresti si sa se rezolve podetul de la
Rebricea, pentru ca acesta este tot pentru satul Tatomiresti, fiindca animalele in drumul de la
Tatomiresti spre Rebricea sunt adapate aici.
Domnul delegat satesc, Robac Florin intreaba de ce sa se ia de acolo si nu din alta parte si
spune ca, in acest caz, o sa faca el podetul, daca nu se va mai face podul stabilit a se ridica vizavi
de proprietatea sa. Mai spune ca nu e corect sa se bage cinci sau sase casete acolo, pentru a se da
calul la apa, fiindca oricum apa este rece si nu este buna pentru animale, deoarece acestea sunt
incalzite de la drum.
Domnul viceprimar, Mihaila Neculai spune ca, oricum, nu ajung casetele pentru Tatomiresti
si ca fiecare consilier isi cunoaste satul si unde sunt probleme aduse la cunostinta, de cetatean sau
prin intermediul consiliului local acolo se vor face podete.
Domnul delegat satesc, Robac Florin intreaba de ce localitatile Scheia si Draguseni au piatra
peste tot si noi nu avem. Trebuie o lama care sa indrepte drumurile.
6.2. Domnul consilier, Nantu Costel intreaba ce se poate face cu podul de la Ratesu-Cuzei,
ca trebuie reparat si mai ridica problema camerei de captare apa de la doamna Vera, ca este pericol
ce mizerie este acolo, iar pe timp ploios se umple si mirosul este insuportabil.
Domnul primar spune ca punctul de vedere al Consiliului Judetean este ca proiectul prin
care au fost ridicate podetele si realizata investitia ca atare, este un proiect avizat din toate punctele
de vedere si ca timp de 5 ani nu se poate interveni pe proiecte cu finantare europeana.
Domnul consilier, Nantu Costel crede ca ar fi o solutie sa se puna plasa de Buzau, caci nu
mai stie ce sa mai explice oamenilor referitor la aceasta problema.
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca nu se poate ca e pericol de accidente, se urca pe
ea si cei mari, nu numai copiii mici si apoi cine isi ia angajamentul sa faca lucrari peste un proiect
european?!
6.3. Domnul consilier, Nantu Costel spune ca o alta problema ce trebuie rezolvata este aceea
a iluminatului public, referitor la proiectul cu „Extinderea de retea de la Ratesu-Cuzei”, fiindca au
trecut trei luni de cand s-a finalizat acest proiect si nu este curent electric nici acum.
Domnul primar spune ca s-a platit la Elco suma de 17 milioane lei vechi si o sa vina sa
monteze punctul de aprindere saptamana viitoare.
6.4. Domnul consilier, Tulbure Constantin readuce in discutie problema podetului de la
Arnautu, de la Tufestii de Jos, unde trebuie dat drumul la apa, la vale.
De asemenea, spune ca si podetul de la Scoala trebuie rezolvat.
Domnul viceprimar, Mihaila Neculai spune ca se vor achizitiona casete, pentru rezolvarea
celor solicitate de domnul consilier Tulbure.
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
decontarii navetei cadrelor didactice, pentru luna aprilie 2015.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sarcu Geanina - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontarii navetei
cadrelor didactice, pentru luna aprilie 2015.
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- 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 decontarii navetei cadrelor didactice, pentru luna aprilie 2015.
DISCUTII:
Doamna presedinte de sedinta, Ursu Doina intreaba daca mai sunt discutii, iar daca nu, sa se
treaca la adoptarea proiectului de hotarare.
 Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind aprobarea
decontarii navetei cadrelor didactice, pentru luna aprilie 2015.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate [12 (doisprezece) voturi „pentru” si 1 (una) „abtinere” – dl Scantee
Fanica, din 13 consilieri, care alcatuiesc consiliul local], 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 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 2015.
- 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 2015.
- 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 2015.
DISCUTII:
Domnul primar face precizarea ca s-a depasit momentul intocmirii si preluarii de catre
AFIR a documentatiei si se asteapta vizita in teren, pentru a primi sumele stabilite in buget, danduse prioritate la extinderea de retea electrica dintre Rebricea si Ratesu-Cuzei.

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 2015.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate [12 (doisprezece) voturi „pentru” si 1 (una) „abtinere” – dl Nicu Doru,
din 13 consilieri, care alcatuiesc consiliul local], 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
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concesionarea, fara licitatie publica, a unor spatii apartinand domeniului privat al comunei
Rebricea, judetul Vaslui.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sârcu Geanina - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind concesionarea, fara licitatie
publica, a unor spatii 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 unor spatii apartinand domeniului privat al comunei
Rebricea, judetul Vaslui.
DISCUTII:
Domnul primar spune ca la doamna doctor Cater, programul nu se prea respecta.
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca pregatirea profesionala a doamnei doctor Cater
este foarte buna comparativ cu a doamnei doctor Fanaragiu.
Domnul consilier, Nicu Doru spune ca doamna doctor Cater este mult mai buna decat
Fanaragiu, oamenii sunt mai nemutumiti de doamna doctor Fanaragiu.
Domnul consilier, Asandei Sorinel pune problema taxelor care se percep de doamna doctor
Fanaragiu si intreaba daca aceste taxe sau inexistenta acestora nu sunt valabile pentru toti doctorii
si de ce unii doctori iau bani si altii, nu.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
concesionarea, fara licitatie publica, a unor spatii apartinand domeniului privat al comunei
Rebricea, judetul Vaslui.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate (13 voturi „pentru” din 13 care alcatuiesc consiliul local), 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
aprobarea utilizarii cu titlu gratuit de catre S.C. TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A., in cadrul proiectului Ro-Net, a unor terenuri in suprafata de 10
mp fiecare, situate in domeniul public al comunei Rebricea, judetul Vaslui.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sârcu Geanina - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit
de catre S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., in cadrul proiectului RoNet, a unor terenuri in suprafata de 10 mp fiecare, situate in domeniul public 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 aprobarea
utilizarii cu titlu gratuit de catre S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., in
cadrul proiectului Ro-Net, a unor terenuri in suprafata de 10 mp fiecare, situate in domeniul
public al comunei Rebricea, judetul Vaslui.
DISCUTII:
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Domnul consilier, Cicoveanu Virgil intreaba de ce nu este trecuta si localitatea Rebricea, in
acest proiect si spune ca trebuie sa ajutam si populatia, sa fie un proiect si pentru cetateni, nu numai
pentru scoli.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea utilizarii cu titlu gratuit de catre S.C. TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A., in cadrul proiectului Ro-Net, a unor terenuri in suprafata de 10
mp fiecare, situate in domeniul public 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.
5. Trecem la cel de-al cincilea punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului
primar, Radu Valerică, pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui
de şedinţă, pentru perioada iunie – august 2015.
NU EXISTA DISCUTII LA ACEST PUNCT.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada iunie – august 2015.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate (13 voturi „pentru” din 13 care alcatuiesc consiliul local), proiectul de
hotărâre a fost adoptat.
Am să prezint hotărârea în întregime.
6. Interpelari si raspunsuri.
6.1. Domnul consilier, Scantee Fanica ridica problema carutelor care merg cu talpa trasa pe
drumuri si le strica. Trebuie luata in vedere posibilitatea confectionarii unor pancarte unde sa fie
trecuta limita amenzii care poate fi aplicata, in cazul in care se folosesc astfel de mijloace de
tractiune.
6.2. Domnul primar aduce in atentia domnilor consilieri cererea doamnei doctor, Fanaragiu
prin care solicita concesionarea unui teren, la bloc, in suprafata de 15 mp sub balcon.
Domnul consilier, Nicu Doru intreaba daca terenul din fata nu e pe cota indiviza?
Doamna doctor, Fanaragiu spune ca domnul Nour este proprietar pe 25 mp tot la bloc, intr-o
speta identica si specifica faptul ca daca s-a putut face la Dumnealui, se poate face si la ea.
Domnul consilier, Nicu Doru o intreaba pe doamna doctor de ce nu are cadastru si pe
balcon, daca sunteti in regula cu actele?
Doamna doctor spune ca apartamentul a fost cumparat de domnisoara Beja si ea l-a
achizitionat de la aceasta si a preluat toate hartiile.
6.3. Domnul primar anunta vizita pe 7 iunie a Fundatiei „Prietenia” din Franta si roaga
domnii consilieri sa participe la eveniment. Vom avea in vedere si acordarea unei diplome de
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cetatean de onoare doamnei Mariana, membru fondator al Fundatiei, translator si reprerzentatnt
oficial al acesteia, cu aprobarea unui regulament in acest sens.



Supun la vot procesul – verbal încheiat în şedinţa anterioară:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate (13 voturi „pentru” din 13 care alcatuiesc consiliul local), se aprobă.

Domnul primar, Radu Valerica convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul local al
comunei Rebricea, pentru data de 07 iunie 2015, ora 1300, ce va avea loc la sediul
administrativ al Primăriei comunei Rebricea, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea
titlului de „Cetatean de onoare” al comunei Rebricea, judetul Vaslui,
2. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare” al
comunei Rebricea, judetul Vaslui, doamnei Ruppert Mariana.
Va multumim!

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Ursu Doina

SECRETAR,
Sârcu Geanina – Elena
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