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Nr. 4876 din 02.07.2015

PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 30 iunie 2015, ora 1300

SECRETARUL COMUNEI este inlocuit de referentul (agent agricol), doamna Burghelea
Paraschiva, deoarece participa la sedinta Comisiei Judetene Vaslui de stabilire a dreptului
de proprietate privată asupra terenurilor.
- 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:
Domnul Moldoveanu Neculai, cetatean din satul Ratesu-Cuzei, comuna 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, VATAVU TITI
În conformitate cu Dispoziţia nr. 283 din 25.06.2015 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de astăzi, 30
iunie 2015, ora 1300, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice, pentru
luna mai 2015.
2. Proiect de hotarare privind atestarea apartenenţei la domeniul public şi acordul
înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate a unor bunuri, în favoarea UAT
Comuna Rebricea.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea suportarii de catre comuna Rebricea a
comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plati electronice in cadrul
Sistemului National Electronic de Plata online cu cardul a taxelor si impozitelor datorare
bugetului local al comunei Rebricea.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea înfiinţării unui post suplimentar de şofer în
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rebricea, judetul Vaslui.
5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. 32/30.04.2015
privind acceptarea unor contracte de donatie cu sarcini.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării a II-a a bugetului local al comunei
Rebricea, pe anul 2015.
7. Interpelari si raspunsuri.
Dacă mai sunt şi alte propuneri ?
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Supun la vot ordinea de zi:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, ordinea de zi a fost aprobata.

Domnul primar, Radu Valerică propune ca punctul 6 - Proiect de hotarare
privind aprobarea rectificării a II-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015 - de
pe ordinea de zi, sa fie discutat prima data, deoarece doamna consilier (contabil) trebuie sa plece la
Administratia Finantelor Publice Negresti.
6. Trecem la cel de-al saselea 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 rectificării a II-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015.
- Dau cuvântul doamnei contabil, Baciu Violeta - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a II-a a
bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 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 rectificării a II-a
a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015.
DISCUTII:
Domnul primar precizeaza ca s-a solicitat de domnul viceprimar suplimentarea sumelor de
la buget, pentru ca voluntarii din cadrul S.V.S.U. Rebricea, sa poate participa la concursul organizat
la Suceava, unde se va merge la faza regionala, ca urmare a faptului ca s-au clasat pe locul I la faza
judeteana. Mai mentioneaza ca exista acceptul de la Consiliul Judetean Vaslui, pentru a asigura
mijlocul de transport a echipei locale.
Domnul viceprimar detaliaza costurile ce vor fi suportate de institutia locala, in sensul ca sa primit o oferta de preturi de la domnul colonel care se ocupa cu organizarea concursului si s-a
ales varianta cea mai ieftina referitor la cazare si protocol.
Domnul primar incurajeaza echipa locala, sa vina cu un rezultat bun de la concursul de la
Suceava si promite ca primul proiect cu GAL-ul va fi pentru achizitionarea unei autospeciale pentru
pompieri.
Domnul consilier, Tulbure Constantin intreaba daca la aceasta rectificare a bugetului nu se
puteau aloca bani si pentru drumuri, caci este nevoie sa se pietruiasca drumul ce duce catre
cimitirul de la Tufesti.
Domnul consilier, Asandei Sorinel intreaba ce s-a intamplat ce cei 35.000 lei aprobati in
bugetul initial pentru culte?
Domnul primar explica faptul ca la urmatoarea rectificare bugetara ce va fi facuta de
Guvern, vom avea in vedere si aceasta problema si vom opta pentru o noua distribuire, in sensul ca
se va imparti cate o suma de bani la toate bisericile si nu doar la una preferential. Nu se poate aloca
nimic pe aceasta rectificare, deoarece acum se fac miscari doar intre capitole.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea rectificării a II-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
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- 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.
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 mai 2015.
- Dau cuvântul doamnei contabil, Baciu Violeta - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontarii navetei
cadrelor didactice, pentru luna mai 2015.
- 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 mai 2015.
DISCUTII:
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca suma prevazuta la doamna Leustian este prea
mare si are o obiectie referitor la aceasta.
Domnul primar solicita lamuriri telefonice de la doamna Director referitor la suma
prevazuta in tabel la doamna Leustian si apoi explica faptul ca doamna a avut foarte multa treaba la
scoala in aceasta perioada si a venit zilnic la serviciu cu masina, motiv pentru care plata decontului
se face pentru 18 zile, cu masina proprietate personala.
 Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind aprobarea
decontarii navetei cadrelor didactice, pentru luna mai 2015.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate [9 (noua) voturi „pentru”, 3 (trei) voturi „impotriva” (dl Nicu Doru,
Scantee Fanica si Elisei Marcel) si 1 (una) „abtinere” – dl Tullbure Constantin, 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
atestarea apartenenţei la domeniul public şi acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului
de proprietate a unor bunuri, în favoarea UAT Comuna Rebricea.
- Dau cuvântul domnului consilier, Luchian Laurentiu, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
public şi acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate a unor bunuri, în
favoarea UAT Comuna Rebricea.
- 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 atestarea
apartenenţei la domeniul public şi acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de
proprietate a unor bunuri, în favoarea UAT Comuna Rebricea.
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NU EXISTA DISCUTII LA ACEST PUNCT.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
atestarea apartenenţei la domeniul public şi acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului
de proprietate a unor bunuri, în favoarea UAT Comuna Rebricea.
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.
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 suportarii de catre comuna Rebricea a comisionului perceput de furnizorul de
servicii de acceptare de plati electronice in cadrul Sistemului National Electronic de Plata
online cu cardul a taxelor si impozitelor datorare bugetului local al comunei Rebricea.
- Dau cuvântul doamnei referent (agent agricol), Burghelea Paraschiva, pentru a prezenta
raportul compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea suportarii de
catre comuna Rebricea a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plati
electronice in cadrul Sistemului National Electronic de Plata online cu cardul a taxelor si
impozitelor datorare bugetului local al comunei Rebricea.
- Dau cuvântul domnului consilier, Cicoveanu Virgil, secretarul 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 suportarii de catre comuna Rebricea a comisionului perceput de furnizorul de
servicii de acceptare de plati electronice in cadrul Sistemului National Electronic de Plata
online cu cardul a taxelor si impozitelor datorare bugetului local al comunei Rebricea.
DISCUTII:
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca este o modalitate moderna de plata, deoarece este
o facilitate pentru toti, insa nu prea avem internet in comuna.
Domnul consilier, Nicu Doru spune ca prin acest mijloc se faciliteaza accesul si plata
amenzilor on-line.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea suportarii de catre comuna Rebricea a comisionului perceput de furnizorul de
servicii de acceptare de plati electronice in cadrul Sistemului National Electronic de Plata
online cu cardul a taxelor si impozitelor datorare bugetului local al comunei Rebricea.
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.
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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 înfiinţării unui post suplimentar de şofer în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Rebricea, judetul Vaslui.
- Dau cuvântul doamnei referent (agent agricol), Burghelea Paraschiva, pentru a prezenta
raportul compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui
post suplimentar de şofer în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Rebricea, judetul Vaslui.
- Dau cuvântul domnului consilier, Cicoveanu Virgil, secretarul 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 înfiinţării unui post suplimentar de şofer în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Rebricea, judetul Vaslui.
DISCUTII:
Domnul viceprimar spune ca este un post ce se vrea infiintat, in vederea ocuparii in
perioada imediat urmatoare, pana la inceperea activitatii scolare si trebuie indeplinite anumite
conditii ca: existenta unui permis categoria D, atestat de transport persoane, diploma studii si foarte
important, cazier judiciar fara antecedente. Mai mentioneaza ca se vor face anunturi ce vor fi puse
in fiecare sat, in momentul in care se va scoate la concurs.
Domnul consilier, Asandei Sorinel intreaba daca el poate participa la concurs, daca
indeplineste conditiile de participare.
Domnul viceprimar spune ca inscrierea este libera pentru orice persoana interesata, daca
indeplineste conditiile sus-enumerate.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea înfiinţării unui post suplimentar de şofer în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului 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.
5. Trecem la cel de-al cincilea punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului
primar, Radu Valerică, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
modificarea si completarea H.C.L. 32/30.04.2015 privind acceptarea unor contracte de
donatie cu sarcini.
- Dau cuvântul doamnei referent (agent agricol), Burghelea Paraschiva, pentru a prezenta
raportul compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea
H.C.L. 32/30.04.2015 privind acceptarea unor contracte de donatie cu sarcini.
- Dau cuvântul domnului consilier, Cicoveanu Virgil, secretarul 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
modificarea si completarea H.C.L. 32/30.04.2015 privind acceptarea unor contracte de
donatie cu sarcini.

DISCUTII:
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Domnul primar explica faptul ca proiectul de hotarare trebuia fie revocat, fie modificat,
pentru a primi avizul de legalitate si am ales aceasta modalitate, de modificare, pentru a se incheia
in forma autentica contractele de donatie.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
modificarea si completarea H.C.L. 32/30.04.2015 privind acceptarea unor contracte de
donatie cu sarcini.
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.
7. Interpelari si raspunsuri.
7.1. Domnul primar aduce in atentia domnilor consilieri cerinta domnului Moldoveanu
Neculai, prezent in sala, care solicita bani, pentru racordarea la curent electric.
Domnul primar spune ca sunt foarte multe cereri pentru acordarea de ajutoare in acest sens,
in special din satul Ratesu-Cuzei, insa nu sunt bani la buget, pentru acestea si mai specifica faptul
ca trebuie sa stabilim niste criterii suplimentare, in functie de gradul de saracie, de numarul de copii
din familie, de venituri etc.
7.2. Domnul primar spune ca sunt doua cazuri sociale care necesita o rezolvare urgenta,
cazul Chiriac de la Tatomiresti si cazul Adomnicai de la Ratesu –Cuzei si vorbim aici de conditii
improprii in care sunt tinuti copii, de neglijenta, de consum de alcool din partea parintilor. Noi i-am
ajutat ata cat am putut, insa nu putem interveni in familie, doar sa luam o masura mai dura, aceea a
decaderii din drepturi.
7.3. Domnul primar mai semnaleaza doua cazuri sociale la Draxeni, cazul Perju, unde Perju
Grigore nu este ingrijit corespunzator, de catre fiul sau, desi acesta se foloseste de banii tatalui sau
si cazul Moraru, unde am fost sesizati ca si-ar fi ingropat copilul nou-nascut, cazuri pentru care, de
asemenea, trebuie luate masuri urgente de catre compartimentul de asistenta sociala din primarie si
de catre noi.



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 ordinară Consiliul local al
comunei Rebricea, pentru data de 30 iulie 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 decontarii navetei cadrelor didactice, pentru
luna iunie 2015.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2015, din
bugetul local al comunei Rebricea, pentru Grupul de Actiune Locala Stefan cel Mare.
3. Proiect de hotarare privind acceptarea unor contracte de donatie cu sarcini, in
forma autentica.
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4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local,
pentru trimestrul al II-lea, anul financiar 2015.
5. Proiect de hotarare privind însuşirea propunerii Comisiei speciale pentru
întocmirea inventarului, de modificare și completare a inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Rebricea, atestat prin H.G. nr. 1361/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Vaslui precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Vaslui, Anexa nr. 57, modificată prin H.G. nr. 78/2010, H.G. nr. 131/2012 și H.G. nr.
260/2013.
6. Informare privind activitatea desfasurata in cadrul Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta al comunei Rebricea, pentru semestrul I, anul 2015.
7. Raport privind activitatea asistentilor personali din comuna Rebricea, judetul
Vaslui, pentru anul 2015, semestrul I.
8. Interpelari si raspunsuri.

Va multumim!

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Vatavu Titi

SECRETAR,
Sârcu Geanina – Elena
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