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CONSILIUL LOCAL
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Nr. 7244 din 30.09.2015

PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 29 septembrie 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 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 Luchian Laurentiu Nicolae, consilier primar.
 Doamna Baciu Violeta – Elena, consilier (contabil) 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, ZAHARIA PETREA.
În conformitate cu Dispoziţia nr. 502 din 23.09.2015 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de astăzi, 29
septembrie 2015, ora 1300, 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.
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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.
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. Trecem la primul punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului viceprimar,
Mihaila Neculai (domnul primar intarzie), pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul
de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local, în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1, Sat Draxeni, pentru anul scolar 2015 – 2016.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sârcu Geanina - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului local, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1, Sat Draxeni, pentru
anul scolar 2015 – 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
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local, în Consiliul de Administraţie al Şcolii
Gimnaziale nr. 1, Sat Draxeni, pentru anul scolar 2015 – 2016.
DISCUTII:
Domnul consilier, Scantee Fanica spune ca ar trebui sa se mai schimbe consilierii numiti in
cadrul consiliului de administratie al scolii in sensul ca ar trebui sa se mai roteasca si sa nu se
numeasca mereu aceleasi persoane. Mai spune ca persoanele care au fost numite in CA nu au
prezentat Consiliului local niciun fel de informare.
Domnul consilier Nicu Doru mentioneaza ca intr-adevar ar trebui sa ni se prezinte si un
raport cu ce se intampla acolo.
Domnul consilier Morariu Ionel spune ca legea prevede numirea a 3 consilieri din partea
Consiliului local si nu prevede obligativitatea prezentarii vreunui raport catre autoritatea
deliberativa.
Domnul consilier Cicoveanu Virgil spun ca problemele s-au transmis direct domnului
primar si viceprimar.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local, în Consiliul de Administraţie al Şcolii
Gimnaziale nr. 1, Sat Draxeni, pentru anul scolar 2015 – 2016.
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Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate [12 (doisprezece) voturi „pentru” si 1 (un) vot „impotriva” – 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 viceprimar,
Mihaila Neculai, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 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.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sârcu Geanina - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre 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.
- 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 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.
DISCUTII:

Domnul consilier Morariu Ionel intreaba de ce doamna Diaconu nu a facut cursuri de
specializare sa poata promova?
Doamna secretar spune ca in momentul in care concursul de recrutare s-a facut pe un
post de studii medii avand absolvita o facultate in momentul respectiv nu se poate promova pe
un post de nivel superior.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
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.
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 al treilea punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului viceprimar,
Mihailă Neculai, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării a IV-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015.
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- Dau cuvântul doamnei consilier, Baciu Violeta - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a IV-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
IV-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015.
DISCUTII:

Domnul consilier Morariu Ionel intreaba de ce rectifica bugetul pentru a se acorda
bursele si daca acestea s-au acordat si pe perioada verii?
Doamna contabil spune ca suma de 25.000 lei se pune pentru cheltuieli privind drumuri
și poduri pentru plata lucrărilor executate de S.C. Obitory Construct S.R.L. Iași.
Domnul consilier Scantee Fanica spune ca ce lucrari s-au facut?
Domnul viceprimar spune ca s-au facut lucrari in toate satele, pe portiuni de drumuri,
conform devizelor de lucrari.
Domnul consilier Elisei Marcel intreaba ca de ce se iau bani de la Caminul cultural de la
Rebricea, ca acolo ce investitii s-au facut de s-au luat banii si ca instalatia electrica e proasta si
ce se va face cu ea?

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea rectificării a IV-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 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.
4. Trecem la cel de-al patrulea punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului
viceprimar, Mihaila Neculai, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
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.
- Dau cuvântul domnului consilier, Luchian Laurentiu, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre 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.
- 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 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,
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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.
DISCUTII:

Domnul consilier Morariu Ionel intreaba ca in inventarul prezentat sunt introduse si
portiuni din noul drum de exploatare si spune ca il deranjeaza ca pe hartie au fost trecute
suprafete mai mici, dar in realitate sunt suprafete mai mari.
Domnul Luchian Laurentiu spune ca in conformitate cu masuratorile efectuate
drumurile de exploatare sunt modificate pentru a fi introduse in proiectul de modernizare a
acestora si nu toate drumurile de exploatare existente in comuna.
Domnul consilier Scantee Fanica intreaba daca la Ratesu-Cuzei nu este prins si capatul
de la Biserica?
Domnul primar spune ca acea portiune nu este prinsa in proiect.
Domnul consilier Asandei Sorinel intreaba daca portiunile de drum de exploatare de la
Tufestii de Jos sunt incluse in viitorul proiect.
Domnul primar spune ca portiunea de la Tufestii de Jos este parte pe teritoriul comunei
Scanteia, jud. Iasi si parte pe teritoriul comunei noastre si de la Perieni – linie deal Rediu,
grantia este pe doua comune.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi 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.
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
aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Rebricea, judetul Vaslui, pentru
perioada 2014 – 2020.
- Dau cuvântul domnului consilier, Luchian Laurentiu, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare
Locala a comunei Rebricea, judetul Vaslui, pentru perioada 2014 – 2020.
- 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
Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Rebricea, judetul Vaslui, pentru perioada 2014 –
2020.
DISCUTII:

Domnul primar spune ca strategia de dezvoltare locala a fost realizata pe resurse proprii,
fara a mai apela la firme specializate in domeniu cu care ar fi trebuit sa incheiem contract de
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servicii, ajungand pana la suma de 70.000 lei. Aceasta strategie a fost lucrata in comun cu
Camera de Comert Vaslui si s-a imbunatatit mapa de portofoliu de proiecte cu cheltuiala
minima. La depunerea cererilor de finantare se cere ca document justificativ o confirmare ca
respectivul proiect este inclus in strategia de dezvoltare locala, motiv pentru care a fost inclus
pe ordinea de zi acest proiect de hotarare. Ca o concluzie, sunt trecute in strategia locala toate
genurile de proiecte pe care o comuna ar trebui sa le faca in perioada urmatoare.

 Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Rebricea, judetul Vaslui, pentru perioada 2014 –
2020.
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. 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
implementarea proiectului, “MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATARE
IN COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI”.
- Dau cuvântul domnului consilier, Luchian Laurentiu, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului,
“MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATARE IN COMUNA 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 implementarea proiectului,
“MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATARE IN COMUNA REBRICEA,
JUDETUL VASLUI”.
DISCUTII:

Domnul consilier Morariu Ionel intreaba de ce s-au trecut si persoanele de pe alte
localitati in lista cu agentii economici.
Domnul primar spune ca este lista cu toate persoanele fizice si juridice care ajung in
localitate si vor sa foloseasca un drum mai scurt privind accesul catre alte sate componente ale
comunei.
Domnul reprezentant satesc Robac Florin spune ca un proiect similar s-a facut la
Scanteia si este interzis accesul vehiculelor cu tonaj depasit.
Domnul primar aduce in atentia d-lui Luchian de a se interesa privind incadrarea
drumurilor de exploatare ca tonaj accesibil.
Domnul consilier Morariu Ionel spune ca este posibil ca accesul sa fie restrictionat
masinilor de tonaj mare.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
implementarea proiectului, “MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATARE
IN COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI”.
Supunem la vot:
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- 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. Trecem la cel de-al saptelea punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului
primar, Radu Valerică, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
implementarea proiectului, “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN
COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI”.
- Dau cuvântul domnului consilier, Luchian Laurentiu, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului,
“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA 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 implementarea proiectului,
“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA REBRICEA,
JUDETUL VASLUI”.
DISCUTII:

Domnul consilier Scantee Fanica intreaba daca pentru drumul de la cimitir de la RatesuCuzei nu se mai poate face nimic, fiind ca la primavara dupa ape nu o sa mai fie nimic acolo.
Domnul primar spune ca vom da prioritate pe bugetul local daca castigam acest proiect.
Domnul consilier Scantee Fanica spune ca se poate face un tub acolo caci apa duce toate
piatra de acolo.
Domnul consilier Nantu Costel spune ca trebuie sapat sant si nu pus tub.
Domnul primar intreaba daca nu se poate dirija apa sa se duca in alta parte.
Domnul consilier Morariu Ionel spune ca aceeasi problema este la drumul de la
Pandeleanu care trebuie neaparat modernizat in urmatorii 3-4 ani si este o prioritate pentru ca
sunt multi agenti economici acolo si sunt sute de hectare de pamant.
Domnul Robac Florin spune ca la Tatomiresti la Caldararu sunt salcamii lasati in drum
si nu au acces vehiculele pe acolo.
Domnul consilier Asandei Sorinel spune ca trebuie taiat tot ce este pe drumul public.
Domnul consilier Tulbure Constantin spune ca la Carlescu Costica s-a intrat pe drumul
public si nu mai acces masinile.
Domnul consilier Scantee Fanica spune ca toti scot gunoaiele din curte si le duc in
drum.
Domnul consilier Tulbure Constantin spune ca la Tufestii de Jos canalul este plin de
sticle.
Domnul viceprimar spune ca a notat toate problemele mentionate si ca le va avea in
vedere rezolvarea in viitorul apropiat.
 Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
implementarea proiectului, “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN
COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI”.
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.
8. Trece la cel de-al optulea punct inscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului primar,
Radu Valerică, pentru a prezenta Raportul 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.
DISCUTII:

Domnul consilier Tulbure Constantin spune ca nu e drept ca se imputa beneficiarilor de
ajutor social anumite sume caci sunt oameni intr-adevar necajiti care poate au 22 ari pe
intravilan pamant din care traieste toata familia.
Domnul consilier Morariu Ionel spune ca sunt criterii pe care trebuie sa le respecte si in
care trebuie sa se incadreze si unii beneficiaza de ajutor social cu toate ca au de toate acasa.
9. Interpelari si raspunsuri.
9.1. Domnul primar aduce in discutie componenta delegatiei care se va deplasa in Franta si
spune ca dintre reprezentantii Consiliului local va merge domnul Tulbure si domnul Asandei si din
cadrul primariei va merge el, Andrian Ciubotaru, Diaconu Maricica, Chrilia Viorica, din partea
Scolii, doamna director Malos Adriana, iar in locul viceprimarului va merge rapsodul popular
Amariutei Daniel si pictorul Onuta Costica. In totalitate delegatia cuprinde un numar de 17
persoane din partea primariei si a Consiliului local si 23 de studenti. Facultatea deconteaza pentru
studenti si pentru cei 2 baieti, eu si cu un sponsor de la Iasi.
9.2 Domnul viceprimar aduce in atentia Consiliului local ca a cules nucile de pe
aliniamentul drumului judetean DJ 248 pe care le-a si valorificat obtinand 3.300 lei pentru care
avem incheiat un proces-verbal dat in contabilitate.
9.3 Domnul consilier Scantee Fanica spune ca trebuie curata paraul Rebricioara de
vegetatie.
DISCUTII:
Domnul viceprimar spune ca in cel mai scurt timp posibil va avea in vedere curatarea
respectivei zone.
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 octombrie 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 modificarilor la Actul Constitutiv şi la Statut,
urmare a modificarilor componentei membrilor Consiliului Director, la Asociatia pentru
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dezvoltare intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de
canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, Judetul Vaslui, la care este
membru asociat.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea „Programului de deszăpezire şi combatere a
poleiului pe drumurile din administrarea comunei Rebricea, în perioada de iarnă, 15
octombrie 2015 – 15 martie 2016”.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local,
pentru trimestrul al III-lea, anul financiar 2015.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării a V-a a bugetului local al comunei
Rebricea, pe anul 2015.
5. Interpelari si raspunsuri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Consilier, Zaharia Petrea

Sârcu Geanina – Elena
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