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PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 27 februarie 2014, 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 Consiliului local al comunei Rebricea.
Şedinţa se declară legal constituită.
- Participă la lucrările şedinţei domnul Radu Valerica, primarul comunei Rebricea şi
domnul Zaharia Petrea, viceprimarul comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
- Participa ca invitati domnul Lazar Ion si domnul Gavriluta Mihai, Sef Post Politie
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, MORARIU IONEL
În conformitate cu Dispoziţia nr. 78 din 21.02.2014 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de astăzi, 27
februarie 2014, ora 1300, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a calitatii de consilier
local, a domnului Zaharia Petru, inscris pe lista Aliantei politice “Uniunea Social – Liberala”,
inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice, pentru
luna ianuarie 2014.
3. Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei
de 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
comuna Rebricea este membru asociat.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a
Planului Urbanistic General al comunei Rebricea si a Regulamentului Local de Urbanism
aferent acestuia.
5. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare
a bugetului local, pe anul 2013, din excedentul bugetului local.
6. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada
martie - mai 2014.
7. Informare privind modul de îndeplinire a sarcinilor pe linia pregătirii economiei
naţionale şi a teritoriului pentru apărare.
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8. Raport de activitate a consilierilor locali, pe anul 2013.
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 ?
Cu majoritate de voturi (12 voturi „pentru” si dl. Zaharia Petru – fara drept de vot), ordinea
de zi a fost aprobata.
1. Trecem la primul punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului primar, Radu
Valerica, pentru a prezenta referatul constatator, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prin care se ia act de incetarea de drept a calitatii de consilier local, a domnului Zaharia
Petru, inscris pe lista Aliantei politice “Uniunea Social – Liberala”, inainte de expirarea
duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sarcu Geanina - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre prin care se ia act de incetarea de drept a
calitatii de consilier local, a domnului Zaharia Petru, inscris pe lista Aliantei politice
“Uniunea Social – Liberala”, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a
demisiei.
- 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 prin care se ia act de incetarea de
drept a calitatii de consilier local, a domnului Zaharia Petru, inscris pe lista Aliantei politice
“Uniunea Social – Liberala”, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a
demisiei.
DISCUTII:
Domnul consilier Elisei Marcel a spus ca la unii se poate sa ramana in functia de consilier
iar la altii, nu.
Doamnul primar multumeste pentru activitatea desfasurata in cadrul Consiliului local pentru
o buna perioada de timp si pentru perioada de dinaintea angajarii din cadrul sistemului de apa. Mai
specifica faptul ca functia din subordinea Consiliului local pe care este angajat domnul consilier
Zaharia Petru conteaza si mai conteaza faptul ca partidul sa-l aprecieze.
Domnul consilier Zaharia Petru multumeste domnului primar pentru apreciere si spera ca in
continuare sa-si faca meseria tot la fel de bine ca pana acum.
Domnul consilier Morariu Ionel ii multumeste si el domnului Zaharia pentru activitate si
spune ca institutia Consiliului local il va ajuta cum va putea.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi prin care se ia
act de incetarea de drept a calitatii de consilier local, a domnului Zaharia Petru, inscris pe
lista Aliantei politice “Uniunea Social – Liberala”, inainte de expirarea duratei normale a
mandatului, ca urmare a demisiei.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
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Cu majoritate de voturi (10 voturi „pentru” si 2 abtineri – domnul Elisei Marcel si domnul
Nicu Doru, dl. Zaharia Petru – fara drept de vot), 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 Valerica, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice, pentru luna ianuarie 2014.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sarcu Geanina - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontarii navetei
cadrelor didactice, pentru luna ianuarie 2014.
- 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 ianuarie 2014.
DISCUTII:
Domnul primar spune ca tot dosarul pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice
trebuie sa stea la cei care aproba ultimii. Sumele ca si dosarele pe anul 2013 sa fie predate la
primarie.
Domnul consilier Elisei Marcel este de acord cu aprobarea decontarii navetei insa fara
punctul de la paragraful 14 intrucat d-na Macsim Cristina nu a fost la scoala.
Domnul consilier Morariu Ionel il intreaba pe dl. Elisei de ce a avizat favorabil proiectul de
hotarare in cadrul comisiei de specialitate, daca acum este impotriva. Ar trebui sa va abtineti daca
nu cunoasteti legea la invatamant. Orele s-au defasurat si s-a aprobat si pentru ea decontarea
navetei. Cand te afli in concediu medical, nu poate sa-ti ia nimeni postul.
Domnul primar spune ca ar trebui ca dl. director ar trebui sa treaca la decont persoana
platita la plata cu ora.
Domnul consilier Morariu Ionel spune ca se vor da bani din bugetul invatamantului. Se
plateste si concediul medical si plata cu ora altcuiva.
Domnul consilier Elisei Marcel spune ca si la dl. Coisin s-a calculat gresit naveta.
Domnul consilier Morariu Ionel spune ca a gresit dl. Coisin la calculul navetei, insa nu se
plateste pana nu verifica d-na contabil sumele.
Domnul consilier Scantee Fanica intreaba de ce la punctul 13, la d-na Popa Iulia este o
suma, iar la d-na Malos alta suma.
Domnul consilier Morariu Ionel spune ca uneia i se plateste naveta decontata pentru tren iar
alteia pentru microbuz..
Domnul primar spune ca decontarea navetei este in functie de optiunea fiecaruia deoarece
permite legea. Problema este bugetul iar sumele cresc de la luna la luna si se epuizeaza fondurile
alocate.
Domnul director Lazar Ion multumeste pentru aprobarea decontarii navetei fiindca stie ca
nu este o suma mica si ii asigura pe domnii consilieri ca nu va fi neindreptatit niciun coleg.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice, pentru luna ianuarie 2014.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate de voturi (12 voturi „pentru” si dl. Zaharia Petru – fara drept de vot),
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Am să prezint hotărârea în întregime.
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3. Trecem la cel de-al treilea punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului primar,
Radu Valerica, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de 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 comuna Rebricea este membru
asociat.
- Dau cuvântul domnului viceprimar, Zaharia Petrea, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi
Statutului Asociaţiei de 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 comuna Rebricea 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 modificarea Actului
Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de 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 comuna Rebricea este membru asociat.
DISCUTII:
Domnul consilier Morariu Ionel intreaba daca mai sunt discutii pe marginea proiectului de
hotarare.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de 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 comuna Rebricea este membru
asociat.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate de voturi (12 voturi „pentru” si dl. Zaharia Petru – fara drept de vot),
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
primar, Radu Valerica, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei
Rebricea si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sarcu Geanina - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului
de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Rebricea si a Regulamentului Local
de Urbanism aferent acestuia.
- 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
prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Rebricea si a
Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.

DISCUTII:
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Domnul consilier Nicu Doru specifica faptul ca proiectul de hotarare trebuie aprobat, iar noul
PUG este in lucru, nemaifiind alte nelamuriri.
Domnul consilier Cicoveanu intreaba daca se mai poate trece un teren extravilan in
intravilan.
Domnul primar spune ca se poate in baza unei cereri a proprietarului. Odata cu inventarierea,
anumite zone trebuie pastrate pentru dezvoltarea ulterioara a intravilanelor.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei
Rebricea si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate de voturi (12 voturi „pentru” si dl. Zaharia Petru – fara drept de vot),
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 Valerica, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, pe anul 2013, din
excedentul bugetului local.
- Dau cuvântul doamnei referent (contabil), Farama Maria, pentru a prezenta raportul
compartimentului de specialitate la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitiva a
deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, pe anul 2013, din excedentul bugetului
local.
- 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 acoperirea definitiva a
deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, pe anul 2013, din excedentul bugetului
local.
DISCUTII:
Doamna contabil spune ca actele normative care reglementeaza proiectul de hotarare sunt
cele expuse de domnul primar. In decembrie 2013 avem un excedent in suma de 312.191,51 lei.
Veniturile sunt in suma de 1.589.807,34 lei iar cheltuielile 1.834.241,90 lei. Diferenta este de
244.434,56 lei care se constituie deficit de la sectiunea de dezvoltare. S-a cheltuit din excedentul
anului anterior.
Domnul consilier Morariu Ionel intreaba de ce s-a platit a 2-a comisie la consilieri pe luna
ianuarie.
Domna contabil spune ca parca s-a aprobat 5% pentru comisie cu 2,5% pentru o comisie si
inca 2,5% pentru a 2-a comisie fiind prinse ambele comisii in limita de 10% din indemnizatia
primarului.
Domnul primar spune ca la prima rectificare sa se prinda in buget si suma alocata pentru
plata celei de a 2-a comisii si in partea a 2-a a anului sa se acopere si aceasta diferenta.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, pe anul 2013, din
excedentul bugetului local.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
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- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate de voturi (12 voturi „pentru” si dl. Zaharia Petru – fara drept de vot),
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 Valerica, pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui
de şedinţă, pentru perioada martie - mai 2014.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada martie - mai 2014.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate de voturi (12 voturi „pentru” si dl. Zaharia Petru – fara drept de vot),
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 Valerica, pentru a prezenta informarea privind modul de îndeplinire a sarcinilor
pe linia pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare.
DISCUTII:
Domnul Morariu spune ca exista un numar mare de diabetici pe raza comunei si propune
mai putina bautura.
8. Trecem la cel de-al optulea punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnilor
consilieri, in ordine alfabetica, pentru a prezenta Raportele de activitate, pe anul 2013.
9. Trecem la cel de-al noualea punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului
primar.
9.1 Domnul primar prezinta o informare despre sedinta de la Bucuresti a Organizatiei World
Vision Romania, din data de 8 februarie 2014, referitoare la programul scolar „School after school”
care constituie un exemplu de buna practica la nivel national. Au fost discutii referitoare la bugetul
alocat pentru acest program, la organizarea si extinderea acestuia la nivel national. Trebuie ca acesti
copii, beneficiari ai programului, sa beneficieze de un cadru de securitate la nivel national iar
rezultatele acestora se vor reflecta in activitatea lor. Noi sustinem acest program iar rezultatele deja
se vad constand in imbunatatirea rezultatelor scolare.
Domnul primar spune ca a fost un reportaj la radio Antena Satelor in care domnul director
Lazar Ion a acordat un interviu referitor la implicarea si sustinerea comunitatii in programul scolar
„School after school” cu o mai mare implicare din partea parintilor.
Domnul primar multumeste cadrelor didactice pentru voluntariat si spera ca in viitor sa
gaseasca finantare pentru a rasplati munca acestora. Parintii ar trebui sa fie dispusi sa participe intrun procent mai mare.
9.2 Incepand cu data de 4 martie fermierii trebuie sa se prezinte la APIA si multumeste
pentru implicarea domnilor consilieri in aceasta activitate si pentru sedintele desfasurate in cadrul
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comunitatii (mai putin la Ratesu-Cuzei) si cu personal APIA. Problemele adevarate vin de la
medicul veterinar care ori nu are baza de date pentru a elibera corect adeverintele ori noi nu
solicitam formularele de miscare pentru animalele vandute sau sacrificate. Am stabilit doua
intalniri la Draxeni si Tufestii de Jos cu dl. doctor. Din anul 2014 cuantumul subventiilor acordate
de APIA se va schimba si se va acorda in functie de numarul de hectare. Domnul primar
informeaza consilierii ca trebuie sa participe la sedinte si sa se implice in calitatea de consilieri
locali.
Domnul consilier Vatavu Titi spune ca doctorul veterinar a promis ca elibereaza adeverinte
in conformitate cu realitatea.
Domnul consilier Scantee Fanica spune ca doctorul trebuie sa faca ceea ce trebuie, sa
elibereze adeverinte in functie de ceea ce detine omul.
9.3 Domnul primar vine cu propunerea infiintarii Serviciului local de gospodarire comunala
care sa coordoneze activitatea in acest sens pana va veni operatorul regional. Serviciul se va infiinta
pentru citirea contoarelor si taxare in regim de autofinantare. Intr-o luna, doua, pe dl. Elisei vom
incerca sa-l angajam in cadrul serviciului ca electrician. De asemenea incercam sa-l mutam pe seful
SVSU pe un post din cadrul acestui serviciu pentru o mai buna salarizare.



Supun la vot procesul – verbal încheiat în şedinţa anterioară:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate de voturi (12 voturi „pentru” si dl. Zaharia Petru – fara drept de vot), se

aprobă.
Domnul primar, Radu Valerica convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al
comunei Rebricea, pentru data de 27 martie 2014, ora 1400, 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 februarie 2014.
2. Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei speciale pentru
intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei
Rebricea, judetul Vaslui.
3. Proiect de hotarare privind insuşirea propunerii Comisiei speciale de
modificare si completare a Anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001
privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiţii, „ CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL DRAXENI –
COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI”.
5. Raport de activitate a delegatilor satesti, pe anul 2013.
6. Interpelari si raspunsuri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Morariu Ionel

SECRETAR,
Sârcu Geanina – Elena
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