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PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 27 martie 2014, ora 1400

SECRETARUL COMUNEI

-

Face apelul nominal al membrilor Consiliului local şi constată că sunt prezenţi 12 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, care a
ajuns dupa dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi, participand la sedinta ADIV, şi domnul
Zaharia Petrea, viceprimarul comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
- Participa ca invitati 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, NANTU COSTEL
În conformitate cu Dispoziţia nr. 127 din 21.03.2014 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de astăzi, 27
martie 2014, ora 1400, 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, „CAMIN CULTURAL DRAXENI – COMUNA REBRICEA,
JUDETUL VASLUI”.
5. Raport de activitate a delegatilor satesti, pe anul 2013.
6. Interpelari si raspunsuri.
Dacă mai sunt şi alte propuneri ?
Supun la vot ordinea de zi:
- Cine este „pentru” ?
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- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate (12 voturi „pentru” din 13 cati alcatuiesc consiliul local, lipseste un consilier,
nefiind validat), ordinea de zi a fost aprobata.
1. Trecem la primul punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului viceprimar,
Zaharia Petrea, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice, pentru luna februarie 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 februarie 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 februarie 2014.
DISCUTII:
Domnul consilier, Nantu Costel mentioneaza ca vorbim de o suma totala de 3175 lei, pentru
toate cadrele didactice, care au depus documentatia, in vederea decontarii.
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca, pentru luna martie, va fi un supliment de 400,
500 lei, deoarece sunt mai multe luni lucratoare, dar mai intai vom supune spre aprobare in
consiliul de administratie si apoi va vom aduce la cunostinta.
Domnul consilier, Nicu Doru explica faptul ca nu e cazul sa ne cramponam prea mult de
acest proiect de hotarare. Exista doamna contabila de la scoala, care calculeaza si isi asuma
raspunderea. E vorbarie degeaba si mentioneaza ca raspunde, in primul rand, cel care isi pune viza
de control financiar preventiv.
Domnul Mihaila mentioneaza ca a avut o discutie mai aprinsa cu domnul Morariu, in cadrul
comisiei de specialitate referitoare la modul cum se deconteaza naveta anumitor cadre didactice.
„Domnul consilier spunea ca nu este nicio neregula. Eu i-am aratat cel putin trei.” Mai mentioneaza
ca este o singura persoana, care face naveta si care nu ia bani si intreba cum vom rezolva aceasta
problema, ca la unii dam, iar la altii, nu.
Domnul Morariu explica faptul ca doamna Farama Aurelia nu a depus nicio cerere
niciodata, pentru a i se deconta naveta. De cand este educatoare, de cateva luni, nu a depus nicio
cerere.
Domnul viceprimar intreaba de ce nu ia si doamna Farama bani de naveta, intrucat si ea este
navetista.
Domnul Mihaila si-a exprimat nemultumirea, deoarece primii de pe lista iau bani, iar restul
iau fiecare cum vrea. Poate domnul Morariu s-a suparat, dar fata lucreaza in satul meu, la
Craciunesti.
Domnul Nicu Doru explica faptul ca doamna ar trebui sa mearga la scoala, sa depuna cerere
si atunci i se va explica daca are sau nu are dreptul.
Domnul Morariu spune ca orice om are dreptul sa depuna o cerere si ca nu are el dreptul sa
aprobe sau nu.
Domnul Mihaila spune ca legea trebuie sa fie lege pentru toti si ca nu mai are rost sa lungim
vorba acum si ca mai discutam dupa depunerea documentatiei.
Domnul Morariu ii explica domnului Mihaila ca nu trebuie sa fie de acord cu dumnealui si
ca vom vedea modalitatea de rezolvare, dupa ce se va depune toata documentatia.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice, pentru luna februarie 2014.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
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- Cine se abţine ?
In unanimitate (12 voturi „pentru” din 13 cati alcatuiesc consiliul local, lipseste un consilier,
nefiind validat), 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
reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Rebricea, judetul Vaslui.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sarcu Geanina - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei speciale
pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 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 reorganizarea Comisiei
speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei
Rebricea, judetul Vaslui.
DISCUTII:
Domnul consilier Elisei Marcel intreaba de ce d-na contabila se mai regaseste in aceasta
comisie, intruct ea este iesita la pensie.
Domnul primar spune ca trebuie rezolvata si problema acoperirii acestui post si ca nu vreau
sa inceteze raportul de serviciu acum, intrucat doamna trebuie sa fie prezenta la controlul ce va
avea loc in acest an efectual de Curtea de conturi.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Rebricea, judetul Vaslui.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate (12 voturi „pentru” din 13 cati alcatuiesc consiliul local, lipseste un consilier,
nefiind validat), proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Am să prezint hotărârea în întregime.
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
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.
- Dau cuvântul domnului consilier Luchian Laurentiu, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre 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.
- 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 insuşirea
propunerii Comisiei speciale de modificare si completare a Anexei nr. 57 la Hotărârea
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Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui precum şi
al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui.
DISCUTII:
Domnul primar precizeaza ca pentru intabulare drumul din DJ figureaza cu o latime de 6 m,
iar pe anumite portiuni sunt si 12-13 m latime. Pentru a fi intabulat nu poate fi trecut in domeniul
public pe portiuni si pe sarite, trebuie sa avem contiunitate.
Domnul Nicu Doru spune ca a avizat favorabil proiectul de hotarare in cadrul comisiei de
specialitate intrucat sunt doar 2 membri si nu a putut vota „impotriva”, intrucat nu mai ajungea pe
ordinea de zi a Consiliului local. Intreaba daca datele din proiect corespund cu realitatea, intrucat
latimea nu corespunde cu situatia din teren.
Domnul primar spune ca dimensiunile prezentate in proiectul de hotarare corespund cu
masuratoare cadastrala, nu cu proiectul. In inventarul domeniului public vechi figureaza cu o latime
„veche” (neactualizata). Mai mentioneaza ca pe drumul comunal DC4 nu se putea trece in
domeniul public pe tronsoane, trebuie trecut in totalitate ,cu tot cu rigole si cu zona aferenta
protectiei drumului. La OCPI se cere suprafata totala a drumului care reiese din lungime si latime.
Tinand cont de segmentele drumului, trebuie sa reiasa 5 carti funciare, conform specialistului in
masuratori cadastrale.
Domnul Nicu Doru concluzioneaza ca se intabuleaza ce e pe teren, nu cu investitia facuta.
Domnul Asandei Sorinel intreaba ca daca se masoara din gard in gard, de ce nu este lasat sa
taie un copac de la altcineva de la poarta.
Domnul Nicu Doru intreaba daca ce este in realitate, pe teren, este si in proiect si pe ce s-au
cheltuit atatia bani. Sa se scrie in proiectul de hotarare „latime medie” in loc de „latime”.
Domnul primar spune ca nu putem trece „latime medie” intrucat trebuie respectata o
anumita forma legislativa a proiectului de hotarare
Domnul Morariu Ionel spune ca domnul Nicu Doru va reveni asupra subiectului asa ca va
trebuie sa ne hotaram cum votam.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi 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.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate de voturi (11 voturi „pentru”, si 1 vot „impotriva” – Nicu Doru, din 13 cati
alcatuiesc consiliul local, lipseste un consilier, nefiind validat), 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 indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii, „CAMIN
CULTURAL DRAXENI – COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI”.
- Dau cuvântul domnului consilier Luchian Laurentiu, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico –
economici ai obiectivului de investiţii, „CAMIN CULTURAL DRAXENI – 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 aprobarea indicatorilor tehnico –
economici ai obiectivului de investiţii, „CAMIN CULTURAL DRAXENI – COMUNA
REBRICEA, JUDETUL VASLUI”.
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DISCUTII:
Domnul primar spune ca s-a cerut de la Consiliul judetean Vaslui, comunele care nu au
Camine culturale si este un act premergator pentru a fi introdus in programul national. Finantarea
nu va avea loc anul acesta si nici in urmatorii 2-3 ani, intrucat au prioritate proiectele cu apa si
canalizare in procent de 70% si cele de modernizare drumuri, in procent de 60%.
Domnul viceprimar spune ca era bine sa se construiasca la Rebricea un Camin cultural.
Domnul primar explica faptul ca este vorba de investitii noi si nu ne impiedica nimeni sa le
modernizam pe cele existente.
Domnul Morariu Ionel spune ca ar fi bine sa intretinem Caminul cultural de la Rebricea si ca
nu ne trebuie bani sa sudam o poarta veche. Macar ar trebui sa incercam. E institutia primariei si
trebuie sa fie un exemplu.
Domnul primar spune ca la prima rectificare se vor aloca bani pentru modernizare Caminului
cultural de la Rebricea.
Domnul Cicoveanu Virgil intreaba daca este bun terenul si nu exista alunecari.
Doamna Marian Maricica precizeaza ca se va construi pe locul vechiului dispensar, langa
Biserica.
Domnul Morariu Ionel intreaba daca pe acel amplasament este suficient teren pentru
constructie.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii, „CAMIN
CULTURAL DRAXENI – COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI”.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate de voturi (11 voturi „pentru”, si 1 vot „impotriva” – Nicu Doru, din 13 cati
alcatuiesc consiliul local, lipseste un consilier, nefiind validat), 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 domnilor
delegati satesti, in ordine alfabetica, pentru a prezenta Raportele de activitate, pe anul 2013.
 Dau cuvântul Domnului Primar, pentru a face unele precizari:
1. Vin de la sedinta ADIV unde s-a discutat despre aprobarea taxei speciale pentru apa si
deseuri. Trebuie sa aducem apa, unde avem consumatori. Trebuie sa se desemneze operatorii
de salubrizare zonali, dar nu prea este nimeni interesat. Oricum, in urmatoarea sedinta de
consiliu local, trebuie sa avem in vedere cu prioritate aprobarea taxei speciale de salubrizare,
taxa ce este aceeasi pentru tot judetul. Tariful va fi unic. Vin cu intrebarea ce se intampla in
familiile in care exista 10 copii? Cum se va plati taxa? In cadrul sedintei, s-a stabilit taxa
unica, ce este in functie de numarul de membri, adica taxa se va aplica tuturor celor 10
persoane. Taxa se va aplica atunci cand va deveni operational sistemul. Gunoiul va fi preluat
de la noi, presortat la Negresti si va fi dus la Rosiesti. Vom face si noi precolectare, iar cu
carutele folosite la Legea 416/2001, il vom duce la punctul de colectare. Vor plati doar cei
care sunt in localitate. Mergem dupa principiul „Nu produce gunoi, nu plateste.”
2. Ni s-a prezentat la sedinta de la DGASPC, ca s-au inmultit cazurile de violenta domestica, iar
multi copii se afla in situatii de dificultate. Ar trebui sa ne preocupe mai des acest subiect si
sa intervenim mai mult, pentru a nu se intampla situatii de acest gen pe raza comunei noastre.
3. O alta problema pe care vreau sa v-o aduc in discutie este ca in localitatea Tufestii de Jos ,
asta-noapte a avut loc un incediu provocat si s-au furat 300 de spalieri. Daca nu se vor prinde
hotii, fenomenul va lua amploare. S-au facut operatiuni speciale de catre politie.
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4. Voi avea in vedere convocarea unor adunari satesti la Tufesti, pentru a rezolva problema cu
medicul veterinar. Oamenii sa-si declare animalele, iar domnul doctor sa le inregistreze
corect, pentru a nu mai fi probleme.
Domnul consilier, Nicu Doru concluzioneaza referitor la colectarea deseurilor, ca oamenii
ar trebui sa aiba tomberonul la poarta cand trece masina. Se va face un punct de colectare, pe la
jumatatea satului. Sa fiti atenti, sa nu vi se impute bani, pentru ca va faceti treaba cu oameni de la
Legea 416.
Domnul viceprimar mentioneaza ca nu trebuie folositi oameni de la Legea 416, pentru a se
face treaba asociatiei.
Domnul Mihaila explica faptul ca atunci cand s-a carat ingrasamantul pentru pasunea
comunala, au venit oameni de la Legea 416 si au ajutat, fiindca au animale si fac parte din
asociatie.
Doamna Marian Maricica spune ca este nemultumita de felul cum procedeaza domnul
doctor veterinar. La inceput, a spus ca nu percepe nicio taxa pentru eliberarea adeverintelor.
Ulterior, la sedinta a cerut 20 lei, pentru o hartie. A zis ca vine o zi pe saptamana si elibereaza
adeverinte, fara bani. Ar trebui sa elibereze hartiile corect, sa scoata animalele pe care nu le mai au
oamenii. El trece in hartii animale pe care oamenii nu le mai au de ani de zile.
Domnul Vatavu Titi este de acord cu doamna Marian, intrucat domnul doctor veterinar
elibereaza hartii, prin care adevereste faptul ca oamenii detin in proprietate animale, care sunt taiate
de ani de zile, cum ar fi porcii, care, oricum, se sacrifica anual.



Supun la vot procesul – verbal încheiat în şedinţa anterioară:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?

In unanimitate (12 voturi „pentru” din 13 cati alcatuiesc consiliul local, lipseste un
consilier, nefiind validat), se aprobă.
Domnul primar, Radu Valerica convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al
comunei Rebricea, pentru data de 30 aprilie 2014, ora 1300, ce va avea loc la sediul
administrativ al Primăriei comunei Rebricea, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi
şi a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebricea
şi din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului local Rebricea, judeţul Vaslui.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării I a bugetului local, pe anul
2014.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea unei taxe speciale pentru Serviciul de
salubrizare, din cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor
solide in judetul Vaslui”.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice,
pentru luna martie 2014.
5. Interpelari si raspunsuri.
Va multumim!

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Consilier, Nantu Costel

Sârcu Geanina – Elena
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