ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA – Telefon: 0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630
comunarebricea@yahoo.com
Nr. 9693 din 31.12.2015

PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 31 decembrie 2015, ora 1000
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:
 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, ASANDEI SORINEL.
În conformitate cu Dispoziţia nr. 728 din 28.12.2015 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă extraordinară, pentru data de astăzi,
31 decembrie 2015, ora 1000, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea infiintarii unui post contractual de
asistent medical comunitar in cadrul Compartimentului de Stare civila, asistenta
sociala si autoritate tutelara din aparatului de specialitate al primarului comunei
Rebricea, judetul Vaslui.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului
bugetar, pentru anul financiar 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.
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
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infiintarii unui post contractual de asistent medical comunitar in cadrul Compartimentului
de Stare civila, asistenta sociala si autoritate tutelara din aparatului de specialitate al
primarului comunei Rebricea, judetul Vaslui.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sarcu Geanina-Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea infiintarii unui post
contractual de asistent medical comunitar in cadrul Compartimentului de Stare civila,
asistenta sociala si autoritate tutelara din aparatului de specialitate al primarului comunei
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 hotărâre privind
aprobarea infiintarii unui post contractual de asistent medical comunitar in cadrul
Compartimentului de Stare civila, asistenta sociala si autoritate tutelara din aparatului de
specialitate al primarului comunei Rebricea, judetul Vaslui.
DISCUTII:
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca este salariul mic, pentru un astfel de candidat, pe
acest post.
Doamna secretar spune ca nu este chiar mic, fiindca beneficiaza de anumite sporuri, plus ca
postul este pentru studii superioare, deci absolvent de facultate, cu studii superioare in domeniu.
Domnul consilier, Elisei Marcel intreaba unde va sta asistentul medical comunitar, adica
unde va avea biroul si daca va putea sa puna o perfuzie la oamenii bolnavi din sat sau sa faca vreo
injectie?
Domnul consilier, Nicu Doru spune ca asistentul medical are alte atributii decat zicem noi.
Doamna secretar spune ca intr-o sedinta urmatoare de consiliu local va prezenta atributiile
asistentului medical comunitar, prevazute de Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, sunt atributii de
asistent social, nu de doctor.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea infiintarii unui post contractual de asistent medical comunitar in cadrul
Compartimentului de Stare civila, asistenta sociala si autoritate tutelara din
aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea, judetul Vaslui.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, 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 primar, Radu
Valerică, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de incheiere a exercitiului bugetar, pentru 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 incheiere a
exercitiului bugetar, pentru anul financiar 2015.
- Dau cuvântul domnului consilier, Zaharia Petrea, preşedintele comisiei de specialitate
pentru activitati economico-financiare, agricultura, juridica si disciplina, pentru a prezenta
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raportul de AVIZARE al comisiei la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
incheiere a exercitiului bugetar, pentru anul financiar 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 contului de incheiere a exercitiului bugetar, pentru anul financiar 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 contului de incheiere a exercitiului bugetar, pentru anul financiar 2015.
DISCUTII:

Domnul consilier, Morariu Ionel intreaba daca avem datorii ramase la sfarsitul anului.
Domnul primar spune ca nu avem avem si ca am incercat sa finalizam anul, fara datorii. Tot
ce ramane necheltuit, se duce pe excedent. Vreau sa va spun ca am reusit si am achizitionat si acea
freza pentru tractor.
Domnul viceprimar, Mihaila Neculai da citire unei liste cu lucrarile efectuate, care s-au
cerut la penultima rectificare, respectiv s-au dotat centralele, s-a achizitionat material pentru SVSU,
, s-a achiztionat cupa trapezoidala, s-au facut reparatii la usile de la camin, scoala, club si alte
probleme ce au fost ridicate in sedintele de consiliu local.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar, pentru anul financiar 2015.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Am să prezint hotărârea în întregime.

3. Interpelari si raspunsuri.
3.1. Domnul primar multumeste tuturor consilierilor locali pentru colaborarea din timpul
anului si spera ca anul 2016 sa fie un an mai bun pentru toata lumea. Mai mentioneaza ca eram
obisnuiti cu finalizarea de investitii la finele anului, insa cea mai mare realizare sunt cele doua
proiecte cu finantare europeana depuse, cel de modernizare drumuri de interes local si cel de
modernizare drumuri de exploatare.
De asemenea, ieri am semnat, in calitate de ordonator principal de credite, doua contracte de
investitii, cel pentru poduri si podete si cel pentru finalizarea investiei de la Scoala Draxeni. Dupa
Sarbatori, vom face licitatie pentru lucrari si in partea a doua a anului, vom trece la executie.
Pe viitor, vom avea in vedere construirea unui sediu nou de primarie si sediu actual sa fie
folosit pentru cabinete medicale, asistenta sociala si ctot ceea ce vom mai vaea nevoie.
Supun la vot procesul – verbal încheiat în şedinţa anterioară:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
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- Cine se abţine ?
In unanimitate, se aprobă.

Domnul primar, Radu Valerică convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al
comunei Rebricea, pentru data de 29 ianuarie 2015, ora 1200, ce va avea loc la sediul
administrativ al Primăriei comunei Rebricea, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes
local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, din comuna
Rebricea, judetul Vaslui.
2. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de
dezvoltare a bugetului local, pe anul 2015, din excedentul bugetului local.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor
ajutoare de urgenta.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor” - comuna Rebricea, judeţul Vaslui, pentru anul 2016.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de asistenţi personali, din
comuna Rebricea, judetul Vaslui, pentru anul 2016.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea mentinerii Retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica, din comuna Rebricea, judetul
Vaslui, pentru anul scolar 2016-2017.
7. Proiect de hotarare privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al comunei Rebricea, judetul Vaslui.
8. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor de cheltuieli proprii pentru
Consiliului local, serviciile publice subordonate acestuia si Primaria comunei Rebricea.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiţii „ALIMENTARE CU APĂ SATE REBRICEA, SASOVA, RATEȘUCUZEI, CRĂCIUNEȘTI ȘI CONSTRUCȚII PODURI, PODEȚE ȘI PUNȚI PIETONALE
ÎN COMUNA REBRICEA”.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe
anul 2016 si estimarile pe anii 2017 – 2019.
11. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiţii, ”MODERNIZARE, REABILITARE ȘI CONSRUCȚIE CORP
NOU ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE, JUDEȚUL VASLUI”.
12. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiţii, „AMENAJARE PODEŢE ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL
VASLUI”.
13. Analiza de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2015.
14. Raport privind activitatea asistentilor personali din comuna Rebricea, judetul
Vaslui, pentru anul 2015, semestrul al II-lea.
15. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Rebricea, pe anul
2015.
16. Raport de activitate a viceprimarului comunei Rebricea, pe anul 2015.
17. Interpelari si raspunsuri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Consilier, Asandei Sorinel

Sârcu Geanina – Elena
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