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PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 30 iunie 2014, ora 1300
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. Un mandat de consilier local este vacant, ca urmare a demisiei
domnului consilier, Zaharia Petru.
- Participă la lucrările şedinţei domnul Zaharia Petrea, viceprimarul comunei Rebricea,
judeţul Vaslui. Lipseste domnul Radu Valerica, primarul comunei Rebricea, motivat de
deplasarea in interes de serviciu in localitatea Barlad. Mai participa doamna doctor, Fanaragiu
Luciana Irina.
- 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, NICU DORU
În conformitate cu Dispoziţia nr. 275 din 25.06.2014 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de astăzi, 30
iunie 2014, 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 Draxeni.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice, pentru
luna mai 2014.
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 (12 voturi „pentru” din 13 consilieri, care alcatuiesc consiliul local, un
mandat de consilier local este vacant, ca urmare a demisiei domnului consilier, Zaharia Petru),
ordinea de zi a fost aprobata.
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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
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Rebricea, în Consiliul de Administraţie al
Şcolii Gimnaziale nr. 1 Draxeni.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sarcu Geanina - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului local Rebricea, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Draxeni.
- 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 Rebricea, în Consiliul de Administraţie al
Şcolii Gimnaziale nr. 1 Draxeni.
- 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 desemnarea
reprezentanţilor Consiliului local Rebricea, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale
nr. 1 Draxeni.
DISCUTII:
Domnul consilier, Morariu explica faptul ca domnul director va fi membru in Consiliul de
administratie al Scolii si va avea un rol destul de important. Si domnul primar va avea un rol
important in incadrarea profesorilor, mai ales a celor necalificati. Liceele mari vor infiinta scoli
profesionale. Consiliul nostru de administratie va fi format din 11 sau 9 membri.
Domnul consilier, Scantee spune ca profesorii umbla prin tribunale, dupa naveta, nu au timp
sa se ocupe de copii, de asta procentul promovarii anul acesta a fost atat de mic.
Domnul consilier, Nicu Doru spune ca reprezentarea din partea Consiliului local, ca membri
in Consiliul de administratie trebuie sa fie una activa. Trebuie sa fim combativi, in sens contructiv.
Implicarea noastra in acest Consiliu nu trebuie sa se rezume doar la aprobarea navetei cadrelor
didactice, fiindca atributiile acestuia sunt mult mai mare si mult mai insemnate. Trebuie sa ne
impunem punctul de vedere, ca membri in acest consiliu.
Domnul viceprimar, Zaharia Petrea spune ca la ultima sedinta a Consiliului de administratie
s-a luat o serie de masuri de ordin disciplinar si s-au ridicat anumite drepturi.
Domnul consilier, Tulbure Constantin spune ca nu trebuie sa generalizam, caci sunt si
cadre bune care isi fac treaba.
Domnul consilier, Morariu spune ca procentul promovarii capacitatii a fost foarte slab la
nivel de judet, nu doar la noi, in comuna.
Domnul consilier, Mihaila intreaba daca au fost subiectele mai grele anul acesta fata de anii
anteriori, iar domnul Morariu raspunde afirmativ.
Domnul consilier, Mihaila mai intreaba daca membrii in acest consiliu de administratie al
scolii nu pot fi schimbati anual.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Rebricea, în Consiliul de Administraţie al
Şcolii Gimnaziale nr. 1 Draxeni.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate (12 voturi „pentru” din 13 consilieri, care alcatuiesc consiliul local, un
mandat de consilier local este vacant), proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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Am să prezint hotărârea în întregime.
2. Trecem la cel de-al doilea 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 mai 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 mai 2014.
- 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 decontarii
navetei cadrelor didactice, pentru luna mai 2014.
DISCUTII:
Domnul consilier Morariu explica faptul ca sunt copii carora nu ai ce sa le faci, indiferent
de metoda de predare si de abilitatile cadrelor didactice (ex. copilul lui Panainte).
Domnul Scantee spune ca sunt si copii buni, dar aici vorbim de media de trecere la nivel de
comuna.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice, pentru luna mai 2014.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate de voturi (09 voturi „pentru”, 2 voturi „impotriva” – dl. Asandei Sorinel si
dl. Scantee Fanica si 1 abtinere - dl. Vatavu Titi si un mandat de consilier local este vacant),
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Am să prezint hotărârea în întregime.

1.

Dau cuvântul Domnului Viceprimar, pentru a face unele precizari:
vreau sa va aduc la cunostinta, adica sa va citesc cererea venita din partea reprezentantului
fabricii de paine, prin care solicita inchirierea unei suprafete de teren, in vederea amplasarii
unei tonete, pentru comercializarea de produse de panificatie.

Domnul consilier, Nicu Doru solicita identificarea exacta a terenului unde se vrea amplasarea
acestei tonete, adica locatia exacta, fiindca din cererea citita nu reiese acest lucru si, de
asemenea, si suprafata exacta.
Domnul viceprimar, Zaharia Petrea spune ca nu stie daca putem aproba momentan aceasta
cerere, intrucat avem Legea 165 in desfasurare.


Dau cuvântul Doamnei Doctor Fanaragiu Luciana, pentru a face unele precizari:
Vreau sa va informez referitor la Centrul de permanenta, la care avem disponibil un numar de
5 medici. Dimineata, pacientii se prezinta la doctorul de familie, iar dupa-amiaza se poate veni la
centru. Este afisat programul si oferim asistenta permanenta gratuit, iar medicatia este gratuita
doar pentru asigurarea urgentelor. De exemplu, un copil care face o cadere de calciu ia tratament
injectabil, pe baza de reteta.
Domnul Vatavu spune ca si inainte era la fel. Nu te trata in ambulanta.
Domnul viceprimar intreaba cati oameni au beneficiat de tratamente in curs de o luna.
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Doamna doctor informeaza ca au beneficiat de tratament in jur de 100 de persoane.
Informeaza ca acest centru este nu doar pentru urgente. Medicul de familie isi face treaba pe
cabinetul medical, unde la 15 minute se acorda o consultatie si se fac in jur de 20 de consultatii
pe zi. Depasirea acestui numar, duce la plata consultatiilor.
Domnul Nicu Doru intreaba daca pentru bolnavii cronici se deplaseaza cineva la domiciliu.
Doamna doctor spune ca nu au masini pentru a se deplasa la domiciliul bolnavilor, insa daca
ni se pune masina la dispozitie, putem face si acest lucru. Sunt, intr-adevar primarii, care pun
masini la dispozitia acestor centre. Mai explica faptul ca se doreste informarea prin Consiliu
local a cetatenilor de existenta acestui centru, care este foarte bun pentru toata populatia
comunei, in special pentru copii si batrani.
Domnul consilier, Elisei aduce la cunostinta faptul ca trebuie pus un bec, la centru, pentru
iluminat, fiindca pe timp de noapte, nu se vede nici in fata, nici in spate, iar domnul Morariu
spune ca intre bloc si centrul de permanenta trebuie facut un pod, pentru acces.



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 care alcatuiesc consiliul local si un mandat de
consilier local este vacant), se aprobă.

Domnul primar, Radu Valerica convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al
comunei Rebricea, pentru data de 31 iulie 2014, ora 0830, ce va avea loc la sediul
administrativ al Primăriei comunei Rebricea, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier local.
2. Proiect de hotarare privind modificarea componentei nominale a unei comisii
de specialitate.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice,
pentru luna iunie 2014.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării a II-a a bugetului local al
comunei Rebricea, pe anul 2014.
5. Informare privind activitatea desfasurata de C.L.S.U. si S.V.S.U. in semestrul
I, anul 2014.
6. Interpelari si raspunsuri.
Va multumim!

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Nicu Doru

SECRETAR,
Sârcu Geanina – Elena
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