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PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 30 octombrie 2015, ora 1200
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 Mihailă Neculai, viceprimarul comunei Rebricea,
judeţul Vaslui, iar domnul Radu Valerică, primarul comunei Rebricea este plecat in delegatie la
Bucuresti, pentru obtinerea unor avize, in vederea depunerii proiectului, „Modernizare drumuri de
interes local in localitatea Rebricea”.
- 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. 572 din 23.10.2015 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de astăzi, 30
octombrie 2015, ora 1200, 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 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.
Dacă mai sunt şi alte propuneri ?
Supun la vot ordinea de zi:
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- 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,
Mihailă Neculai, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv şi la Statut, urmare a modificarilor componentei
membrilor Consiliului Director, la Asociatia pentru 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.
- Dau cuvântul domnului viceprimar, Mihailă Neculai, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarilor la Actul
Constitutiv şi la Statut, urmare a modificarilor componentei membrilor Consiliului Director,
la Asociatia pentru 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.
- 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 modificarilor la
Actul Constitutiv şi la Statut, urmare a modificarilor componentei membrilor Consiliului
Director, la Asociatia pentru 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.
NU EXISTA DISCUTII LA ACEST PUNCT.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv şi la Statut, urmare a modificarilor componentei
membrilor Consiliului Director, la Asociatia pentru 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.
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.
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 „Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din
administrarea comunei Rebricea, în perioada de iarnă, 15 octombrie 2015 – 15 martie 2016”.
- Dau cuvântul domnului viceprimar, Mihailă Neculai, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de
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deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Rebricea, în
perioada de iarnă, 15 octombrie 2015 – 15 martie 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
„Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea
comunei Rebricea, în perioada de iarnă, 15 octombrie 2015 – 15 martie 2016”.
DISCUTII:

Domnul consilier, Morariu Ionel intreaba daca sunt bani, pentru respectarea acestui
program de iarna si tinand cont de faptul ca doamna contabil este prezenta ne poate spune daca
avem bani sau nu?
Doamna contabil spune ca au fost repartizati bani pentru aceasta problema, dar nu
suficienti si vom avea in vedere o rectificare ulterioara, pentru aceasta.
Domnul viceprimar spune ca pe perioada codurilor a hotarat sa se lucreze in 3 echipe
(Viceprimar, sef SVSU-Ciubotaru Andrian si Benchea Sergiu), 8 ore pe utilaj, 8 ore acasa si 8
ore la primarie. Domnul viceprimar mai specifica faptul ca este nelamurit in ceea ce priveste
doctorii care asigura permanenta, fiindca doamna doctor Fanaragiu spune ca face garzi si nu se
poate ocupa de astfel de probleme, pe perioada codurilor. De altfel, si in adresa de la Consiliul
Judetean spune ca se asigura permanenta de catre doctorul de familie, pe timp de coduri.
Doamna Secretar spune ca este o indatorire care decurge din momentul instituirii codului
portocaliu si doamnele doctor sunt obligate sa asigure permanenta din acest moment si ca se va
avea in vedere comunicarea Hotararii Consiliului local Rebricea dumnealor, pentru luare la
cunostinta si, in acelasi timp, se va afisa la avizierul primariei.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi 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”.
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 contului de execuţie al bugetului local, pentru trimestrul al III-lea, anul financiar
2015.
- Dau cuvântul doamnei consilier, Baciu Violeta - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al
bugetului local, pentru trimestrul al III-lea, 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 al III-lea, anul financiar 2015.
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DISCUTII:

Domnul consilier, Morariu Ionel intreaba de ce procentul de incasare a taxelor si
impozitelor este mai mic fata de cel de anul trecut din aceeasi perioada? Mai spune ca doamna
Diaconu ar trebui sa faca somatii celor care nu au achitat datoriile pe acest an pana la aceasta
data catre primarie. Mai spune ca se mai strang taxe si impozite in perioada in care se acorda
ajutoarele de urgenta.
Domna contabil raspune ca doamna Diaconu face periodic somatii, insa a fost foarte
mult de munca in aceasta perioada si mai sunt doar doi oamnei in compartiment, care se pot
ocupa cu asa ceva. Sunt multe ramasite la amenzi.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pentru trimestrul al III -lea, anul financiar
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 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 V-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul
2015.
- Dau cuvântul doamnei consilier, Baciu Violeta - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a V-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 Va
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 V-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 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 rectificării a V-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015.
DISCUTII:

Domnul consilier Morariu Ionel intreaba daca cei 15% care se dau la salariu de la 1
noiembrie, se vor avea in vedere doar printr-o rectificare?
Doamna contabil spune ca marirea de 15% stie ca se acorda incepand cu data de 1
decembrie, dar ca se va interesa, iar ca prin prezenta rectificare se fac miscari doar intre
capitole, asa cum este prevazut in expunerea initiatorului, fiindca momentan, nu ni s-a alocat
nicio suma de bani de la consiliul judetean sau de la guvern.
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Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea rectificării a V-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.
5. Interpelari si raspunsuri.
5.1. Domnul viceprimar prezinta cererea domnului Soreanu Liviu, prin care cere un ajutor
de urgenta, ca urmare a incendiului in care i-au ars gardul, fanul si recolta din acest an.
DISCUTII:
Domnii consilieri sunt de acord cu aprobarea sumei de 1000 lei.
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 27 noiembrie 2015, ora 1200, ce va avea loc la sediul
administrativ al Primăriei comunei Rebricea, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a
taxelor speciale, pe anul 2016.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul
de investitii, „Modernizare, reabilitare si construire corp nou in cadrul scolii gimnaziale din
localitatea Draxeni, comunaRebricea, judetul Vaslui.”
3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul
de investitii, „Amenajare podete in comuna Rebricea, judetul Vaslui.”
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării a VI-a a bugetului local al comunei
Rebricea, pe anul 2015.
5. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada
decembrie 2015-februarie 2016.
6. Interpelari si raspunsuri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Consilier, Zaharia Petrea

Sârcu Geanina – Elena
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