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PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 31 august 2015, ora 0900

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:
 Domnul Popa Cristian, referent in aparatul de specialitate al primarului comunei
Rebricea.
 Preot Avram Vasile, reprezentant Biserica Craciunesti.
 Preot Zabava Marius, reprezentant Biserica Sasova.
 Domnul Florea Vasile, membru in Consiliul parohial, reprezentant Biserica RatesuCuzei.
- 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. 452 din 26.08.2015 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de astăzi, 31
august 2015, ora 0900, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării a III-a a bugetului local al
comunei Rebricea, pe anul 2015.
2. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada
septembrie – noiembrie 2015.
3. 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.
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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
rectificării a III-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sârcu Geanina - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a III-a a
bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015. (doamna contabil Baciu Violeta-Elena
lipseste din motive medicale).
- 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 a III-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
III-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015.
- 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
rectificării a III-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015.
DISCUTII:
Domnul primar spune ca avem incasari peste prognoza si 46.000 lei din cote defalcate.
Avem reglare la anumite proiecte si factura neachitata la centrala termica de la Craciunesti si
separat, am invitat preotii, pentru impartirea sumei de 35.000 lei stabilita in bugetul initial.
Am sperat ca vom primi bani la rectificarea bugetara de la Guvern, pentru culte si nu numai,
insa suntem nevoiti sa impartim suma de 35.000 lei prevazuta initial.
Domnul consilier Cicoveanu Virgil spune ca era bine ca la Draxeni sa se continue cu
imprejmuirea terenului de sport, facut in colaborare cu Fundatia World Vision.
Domnul primar spune ca din cheltuielile materiale si invatamantul poate folosi bani, pentru
astfel de proiecte, fara niciun fel de probleme, daca au economii si ca este de acord cu cele propuse
de domnul Cicoveanu, adica cu imprejmuirea terenului, mai ales catre partea care da catre
gospodariile oamenilor.
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca s-au facut foarte multe cheltuieli in aceasta
perioada si nu cred ca mai sunt asa de multi bani la invatamant, iar imprejmuirea trebuie facuta
frumos.
Domnul consilier, Vatavu Titi spune ca trebuie facuta revizie la toate centralele de la scoli,
caci nu e niciuna verificata.
Domnul primar spune ca trebuie vazut daca domnul Cristi Popa, care are contract incheiat
cu scolile in acest sens, are prevazuta in clauzele contractuale si aceasta autorizare.
Domnul consilier, Vatavu Titi spune ca autorizarea este separata si trebuie avizata si de
CET Iasi.
Domnul consilier, Cicoveanu Virgil spune ca geamurile si usile trebuie luate fiecare in
parte, iar angajatii care sunt la primarie, adica Sergiu Benchea si Grigoras Ionel, pot face aceste
treburi, asta daca aceste lucruri nu s-au facut pana acum, adica in anii anteriori.
Domnul consilier, Vatavu Titi intreaba ca de ce sa facem aceasta treaba, daca suntem platiti
ca muncitori necalificati, iar cele expuse mai sus sunt treburi de muncitori calificati.
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca Sergiu Benchea este priceput la usi si la geamuri
din lemn, insa cand vine vorba de termopane, trebuie intr-adevar un specialist.
Domnul consilier, Zaharia Petrea spune ca la Scoala Draxeni trebuie reparat acolo unde
ploua, pe partea electrica (ondulina) iar la Scoala Sasova trebuie vopsit capacul.
Domnul primar spune ca aceeasi treaba este si la Scoala Tatomiresti.
Domnul consilier, Vatavu Titi spune ca mai bine se pune plastic si nu se mai da cu vopsea
in fiecare an.
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Domnul viceprimar, Mihaila Neculai spune ca igienizarea prin scoli s-a facut cu oameni
beneficiari de Legea 416 fiindca nu avem la primarie angajati muncitori calificati in acest sens.
Domnul primar spune ca trebuie sa apelam la o firma sa facem reparatii la Scoala
Craciunesti si atunci negociem si mai facem si in alte parti unde mai este nevoie.
Domnul primar spune ca separat de proiectul de rectificare propus spre dezbatare da citire la
cererile vechi depuse de fiecare parohie in parte pentru impartirea celor 35.000 lei aprobati in
bugetul initial, astfel Parohia Cazanesti cere suma de 7.000 lei, Tatomiresti 37.500 lei, Rebricea
5.000 lei, Draxeni 50.000 lei si Sasova – o suma din bugetul local.
Domnul consilier, Nicu Doru intreaba pe pr. Avram sa ne spuna care este contributia
parohiala si nu se refera la acea de la enoriasi, ci la sumele trimise de reprezentantii clerici
superiori.
Preotul Avram Vasile spune ca pentru a face lucrari cu o firma autorizata, trebuie intocmit
un deviz iar plata acestuia ajunge la jumatatea sumei lucrarii, motiv pentru care, ne organizam in
regim propriu. Mai spune ca anul trecut nu a primit niciun ban de la comuna Rebricea, in schimb sa primit de la Primaria Negresti suma de 10.000 lei.
Domnul consilier, Nicu Doru spune ca pentru intretinere si reparatii nu trebuie justificare,
adica deviz.
Preotul Avram Vasile spune ca se cere deviz si se plateste specialistul, iar cu banii care se
dau la specialist mai bine se face o lucrare in regim propriu.
Domnul primar spune ca se pot face lucrari pe fonduri europene insa se cere dovada
terenului si in acest sens, la comuna Aroneanu s-a implementat un proiect in valoare de 2,5 miliarde
lei. Mai spune ca a avut discutii cu un specialist pentru demararea a doua proiecte pentru biserici.
Preotul Avram Vasile spune ca cei 7.000 lei sunt necesari pentru reparatii la Biserica
Craciunesti si pentru o bucatarie pentru casa praznicara.
Preotul Zabava Marius spune ca nu a cerut o suma exacta pentru continuarea lucrarilor de
constructie incepute la casa sociala, considerand ca oricare suma este binevenita.
Domnul Florea Vasile, membru in consiliul parohial, spune ca la Biserica Ratesu-Cuzei mai
avem 70 mp de pictura de realizat x 70 euro/mp si ca s-a facut numeroase adrese la episcopie si ca
este foarte greu de adunat bani din sat. Pentru pictura s-au mai dat 1.000 lei si fac apel la consilieri
sa mai faca un efort. El spune sa se aprobe un pic mai mult sa finalizam lucrarile cu biserica din
acest sat, fiindca la anul se doreste sfintirea acesteia.
Domnul consilier, Vatavu Titi spune ca la Tufestii de Jos, totul s-a facut cu banii de la
oameni, niciodata nu s-a dat nimic de la primarie si ca dezavantajul e tot la acela care nu a luat
nimic.
Domnul consilier, Tulbure Constantin spune ca din consilierii de aici foarte multi sunt vechi
si spune domnului consilier Morariu sa nu mai vorbeasca peste el ca astfel nu va mai spune nimic.
Domnul consilier, Scantee Fanica spune ca biserica de la Tatomiresti este din BCA, iar cea
de la Ratesu-Cuzei este din chirpici si asta inseamna ceva, si anume ca oamenii au muncit foarte
mult pentru a ridica aceasta biserica, prin forte proprii.
Domnul primar spune ca sunt dispute foarte multe pe bani foarte putini.
Domnul Popa Cristian, invitat, spune ca la Tatomiresti anul acesta trebuie sa se puna macar
acoperisul, astfel se macina tot.
Domnul primar spune ca suma existenta in bugetul initial de 35.000 lei repartizata pentru
culte la aprobarea bugetului sa se imparta la noua sate si propune 4.000 lei pentru fiecare sat si
3.000 lei pentru cultul „Crestin Dupa Evanghelie” de la Tufestii de Jos.
 Aceasta propunere este aprobata de 12 consilieri din 13.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea rectificării a III-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
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Cu majoritate [12 (doisprezece) voturi „pentru” si 1 (un) vot „impotriva” – dl Asandei
Sorinel, 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 proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă, pentru perioada septembrie – noiembrie 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 septembrie – noiembrie 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.
3. Interpelari si raspunsuri.
3.1. Domnul consilier, Asandei Sorinel solicita un raspuns referitor la o cerere prin care s-a
solicitat un ajutor de urgenta pentru familia Spanu de la Tufestii de Jos careia i s-a incendiat
locuinta.
DISCUTII:
Domnul primar spune ca nu stie daca se poate da un ajutor de urgenta in acest caz intrucat a
fost vorba de neglijenta si cel indreptatit sa confirme este domnul Andrian Ciubotaru, sef SVSU
care a participat direct la acest eveniment si roaga pe cineva dintre domnii consilieri sa il cheme.
Domnul Ciubtaru Andrian spune ca in procesul-verbal de constatare este trecuta ca
principala cauza a incendiului, neglijenta.
3.2. Domnul primar readuce in discutie impartirea banilor pentru biserici si se imparte la opt
sate si propune 4.000 lei pentru fiecare sat si 3.000 lei pentru cultul „Crestin Dupa Evanghelie” de
la Tufestii de Jos, intrucat impartirea sumei cum a fost anterior agreata ar insemna ca satul Tufestii
de Jos ar beneficia de 7.000 lei.
DISCUTII:
Domnul viceprimar spune ca cei care au luat inainte, in anii anteriori sa mai renunte acum.
Preotul Zabava Marius spune ca daca impartim echitabil asa sa se faca si in anii viitori,
altfel ma zbat si eu pentru o suma mai mare.
Domnul viceprimar spune ca este de parare ca mai trebuie sa renunte la bani satele RatesuCuzei si Draxeni.
3.3. Domnul consilier, Scantee Fanica intreaba ce s-a solutionat referitor la problema
asigurarii pazei in comuna.
DISCUTII:
Domnul primar prezinta o oferta de pret cu firme specializate in acest domeniu din care
reiese mai multe modalitati de asigurare a pazei de catre acestea dar cu preturi relativ mari.
Domnul consilier, Scantee Fanica spune ca daca nu putem da bani la firme care sa asigure
paza, sa gasim alta solutie, respectiv amplasarea de camere de supraveghere video.
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Domnul viceprimar spune ca se stie foarte bine ca nu s-a prins nimeni in trecut cu aceste
camere, care sa fi comis furturi.
Domnul consilier, Zaharia Petrea spune ca aceste camere ar trebui amplasate in puncte
“cheie”.
3.4. Domnul consilier, Zaharia Petrea intreaba daca mai sunt fonduri la Asociatia
Crescatorilor de Taurine si ca daca exista, trebuie folositi pentru a se sapa cu buldoexcavatorul si
adancite sursele de apa de la adapatori, fiindca animalele vin foarte insetate de la pasunat.
DISCUTII:
Domnul consilier, Scantee Fanica spune ca trebuie facut ceva cu fantana de la gara, adica sa
se traga apa de la aceasta fantana, la adapatoarea de la Rebricea.
Domnul consilier Cicoveanu Virgil spune ca trebuie intervenit la adapatoarea pentru
animale de la Rebricea, adica trebuie sapat si adancit, pentru a se aduna mai multa apa.
3.5. Domnul primar supune atentiei o propunere pentru partea de proiectare pentru
racordarea la reteaua de gaze naturale si spune ca deja comunele Vulturesti si Stefan cel Mare au
venit cu o idee de proiect, pentru a se incepe partea de proiectare, in prima faza pana la scoala,
respectiv, primarie, iar costurile sunt destul de consistente, adica doar pentru un sat ar fi vorba de
6,7 miliarde lei, deci pentru partea de proiectare aproximativ 73.000 lei.
Domnul primar intreaba daca se considera oportun acest proiect, in functie de numarul de
utilizatori?
DISCUTII:
Domnul consilier, Nicu Doru crede ca ar fi foarte putini oameni, care nu s-ar racorda, in
prima faza ar fi doar pentru consum, nu si pentru incalzire la sobe sau centrale.
Domnul consilier, Scantee Fanica intreaba daca ar exista posibilitatea de accesare de
fonduri europene, in acest sens?
Domnul primar raspune ca, momentan, nu exista aceasta posibilitate.
3.6. Domnul primar solicita doua nominalizari din partea consiliului local, pentru delegatia
care va pleca in Franta, in data de 4 octombrie.
Dupa discutii intre domnii consilieri, nu se propune nimeni, iar domnul primar spune ca va
pleca sigur Tulbure Constantin, ca reprezentant din partea Asociatiei si cere domnilor consilieri sa
se mai gandeasca. Din primarie merge domnul Zaharia Petru si se va trage la sorti pentru alti
reprezentanti, caci nu sunt doritori. Vor mai merge reprezentantii ansamblului de dansuri populare,
„Mugurelul” de la Iasi, care vor beneficia de sponsorizare si reprezentantilor nostri li se va asigura
transportul si diurna din bugetul local, daca va fi legal, daca nu, vom cauta sponsori, in acest sens.
3.7. Domnul primar spune ca la ferma VanBet sunt unele negocieri, care trebuie finalizate,
pentru obtinerea acordului de mediu. In PUG exista o restrictie pe o raza de 200 m de ferma si
reprezentantii lor au venit cu ideea sa restranga aria la 200 m in jurul fermei, dar eu m-as bucura ca
oamenii sa fi semnat acordul, pentru evitarea unor procese pe viitor.
3.8. Domnul consilier, Asandei Sorinel spune ca trebuie montati stalpi peste canalul
principal, la Tufesti si il intreaba pe domnul Ciubotariu daca se poate deplasa azi, in zona, cu
buldo-excavatorul, pentru construirea puntii formata din acesti stalpi.
DISCUTII:
Domnul sef SVSV, Ciubotaru spune ca nu se poate astazi, intrucat are de sapat cu buldoexcavatorul, la aductiunea de apa de la Draxeni.
3.9. Domnul consilier, Elisei Marcel intreaba cand se va face puntea de la Rebricea, ca s-a
discutat de multe ori aceasta problema, insa nu s-a rezolvat nimic.
DISCUTII:
Domnul consilier, Cicoveanu Virgil spune ca acolo ar trebui puse doua casete, pentru a
rezolva problema.
Domnul primar spune ca e cea mai buna varianta si cea mai putin costisitoare.
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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 29 septembrie 2015, ora 1300, ce va avea loc la sediul
administrativ al Primăriei comunei Rebricea, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local
Rebricea, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1, Sat Draxeni, pentru
anul scolar 2015 – 2016.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a
statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebricea şi
instituţiile subordonate Consiliului local Rebricea, judeţul Vaslui.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării a IV-a a bugetului local al
comunei Rebricea, pe anul 2015.
4. Proiect de hotarare privind însuşirea propunerii Comisiei speciale pentru
întocmirea inventarului, de modificare 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.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a
comunei Rebricea, judetul Vaslui, pentru perioada 2014 – 2020.
6. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului, “MODERNIZARE
DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATARE IN COMUNA REBRICEA, JUDETUL
VASLUI”.
7. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului, “MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI”.
8. Prezentarea Raportului privind modul de ducere la indeplinire a masurilor
dispuse prin Decizia nr. 63/14.11.2014, inregistrat sub nr. 814/18.05.2015 intocmit de
Camera de Conturi a judetului Vaslui, la nivelul U.A.T. – comuna Rebricea, impreuna cu
Decizia nr. 63/1 din 03.06.2015 privind prelungirea termenului pentru realizarea
masurilor dispuse prin Decizia nr. 63/14.11.2014.
9. Interpelari si raspunsuri.

Va multumim!

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Vatavu Titi

SECRETAR,
Sârcu Geanina – Elena
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