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PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 31 iulie 2014, ora 0830
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 Valerică, primarul comunei Rebricea şi
domnul Zaharia Petrea, viceprimarul comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
- Mai participa domnul Arnautu Vasile, cetatean al 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, NICU DORU
În conformitate cu Dispoziţia nr. 326 din 25.07.2014 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de astăzi, 31
iulie 2014, ora 0830, 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 III-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.
Dacă mai sunt şi alte propuneri ?
Supun la vot ordinea de zi:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
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Cu majoritate (12 voturi „pentru” din 13 consilieri, care alcatuiesc consiliul local si un
mandat de consilier local este vacant, pana la depunerea juramantului de doamna Ursu Doina, in
cadrul sedintei consiliului local din data de astazi, 31 iulie 2013), 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 expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind validarea
mandatului unui consilier local.
- Dau cuvântul domnului consilier, Morariu Ionel, preşedintele comisiei de validare, pentru
a prezenta Raportul privind verificarea legalitatii alegerii unui consilier local în cadrul
Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sârcu Geanina - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui
consilier 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 validarea mandatului unui
consilier local.
- 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
validarea mandatului unui consilier local.
- 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 validarea
mandatului unui consilier local.
- Dau cuvântul doamnei consilier, Ursu Doina, pentru ca, în conformitate cu prevederile
art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare, sa depuna în faţa Consiliului local jurământul.
DISCUTII:
Domnul consilier Tulbure Constantin spune ca domnul Robac Florin a refuzat calitatea de
consilier local. A fost chemat la Vaslui si a refuzat.
Domnul Robac Florin explica faptul ca el nu poate sa faca adeziune la toate partidele.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
validarea mandatului unui consilier local.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate (12 voturi „pentru” si 1 (una) „abtinere”- dna Ursu Doina, din 13
consilieri, 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 domnului primar,
Radu Valerica, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
modificarea componentei nominale a unei comisii de specialitate.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sarcu Geanina - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind modificarea componentei nominale
a unei comisii de specialitate.
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- 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 componentei
nominale a unei comisii de specialitate.
Nu exista DISCUTII la acest proiect.

Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
modificarea componentei nominale a unei comisii de specialitate.
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 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
aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice, pentru luna iunie 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 iunie 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 iunie 2014.
DISCUTII:
Domnul primar spune ca daca exista cadrul legal, e normal sa mai dam bani pentru
decontarea navestei cadrelor didicatice din bugetul lor. Nu trebuie sa facem cheltuieli inutile.
Putem folosi acesti bani in alt scop, pentru reabilitari, igienizari etc. La anul, la Craciunesti, trebuie
sa facem reparatie capitala, la scoala. Noi acordam banii pentru naveta, la timp si este ingrijorator
faptul ca foarte putini copii de clasa a VIII-a au luat note de trecere. Nu sunt rezultate care sa ne
multumeasca.
Domnul consilier Morariu spune ca procentul catastrofal (copii care nu au luat capacitatea)
s-a inregistrat la Scoala Draxeni. Poate este explicat si de faptul ca, acolo, profesorii de romana si
de matematica sunt necalificati. Trebuie sa fim mai atenti la incadrarea profesorilor. Nu putem
generaliza, trebuie sa fim mandri ca au fost si copii care au luat note peste 9 si foarte multi au luat
note de 8,7. Am inteles ca in acest an va fi profesor calificat de romana la Scoala Draxeni. Mai
ramane matematica de rezolvat. Sunt persoane care pot fi capacitati intelectuale in domeniu, dar nu
sunt bune pentru a preda la catedra.
Domnul consilier Cicoveanu precizeaza ca trebuie sa dam vina si pe parinti, nu numai pe
profesori.
Domnul consilier Morariu spune ca foarte multi copii nu s-au inscris la capacitate anul
acesta si asta este din vina parintilor, nu a copiilor.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice, pentru luna iunie 2014.
Supunem la vot:

3

- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
Cu majoritate (12 voturi „pentru” si 1 (una) „abtinere”- dl. Scantee Fanica, din 13
consilieri, 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 pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului
primar, Radu Valerica, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării a III-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2014.
- Dau cuvântul doamnei referent (contabil), Farama Maria, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a III-a a
bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 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 rectificării a IIIa a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2014.

DISCUTII:
Doamna referent Farama Maria spune ca domnul primar a aratat in expunere tot ceea ce a
spus ea in raport. Explica faptul ca pentru necesitatea platii unor cheltuieli, s-au marit veniturile cu
suma de 55 mii lei. Nu au venit sume de undeva, de la vreo institutie, sunt doar banii nostri, pe plan
local, stransi in urma incasarii veniturilor.
Domnul consilier Mihaila Neculai intreaba daca la aceasta rectificare de buget local a fost
alocata vreo suma si pentru reparatia autobuzului.
Domnul primar spune ca ni s-a repartizat un microbuz scolar, in urma solicitarilor noastre si
suntem in primul lot de 18. Daca nu mai folosim autobuzul si nu-l mai reparam, acolo ramane. Eu
zic sa-l reparam si sa-l folosim pentru competitii sau pentru alte activitati, care se ivesc. Trebuie sa
facem o analiza a costurilor si sa angajam sofer, insa nu dintre consilieri, caci suntem incompatibili
in acest caz.
Domnul consilier Tulbure Constantin spune ca la Tufesti trebuie reparat drumul si ca trebuie
sa se faca un podet de intoarcere acolo, catre scoala. Trebuie 5, 6 casete, iar la pod trebuie puse
niste bare, ca nu exista nici iluminat public.
Domnul consilier Vatavu Titi explica si el ca podetul trebuie facut larg, cu casete, altfel nu
incape autobuzul, daca se face ingust.
Domnul consilier Tulbure spune ca exista o problema la Mihai Stingaciu, „la salcami” si mai
sus, ce trebuie rezolvata, deoarece s-a ingradit pe domeniu public si nu se mai poate trece pe drum,
in sensul ca nu incape niciun utilaj mare sa-si faca treaba. Toata apa de pe drumul garii vine in
drum. Trebuie sa facem santuri, ca nu avem.
Domnul primar spune la Ratesu - Cuzei sunt case parasite si multa vegetatie. Trebuie curatat
cu niste oameni de la Legea nr. 416/2001.
Domnul consilier Nantu spune ca podurile nu se vad de buruieni (la Ratesu – Cuzei- drumul
spre Bolati), iar podul de la Rates este stricat.
Domnul consilier Nicu Doru intreaba unde se mai fac platforme, cu banii de la mediu.
Domnul viceprimar spune ca se fac platforme la Rebricea si trebuie achizitionate sase
tomberoane. Cele care ni le-au dat Consiliul Judetean Vaslui nu pot fi folosite pana nu vine
operatorul de zona.
Domnul primar explica faptul ca pana nu se delega gestiunea unui operator, nu pot fi
utilizate eurocontainerele. Nu putem face nimic in acest sens, fiindca daca acestea dispar, e vina
noastra, iar daca le utilizam, iar suntem vinovati.
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Domnul consilier Asandei solicita sa se rectifice bugetul, pentru a se „prinde” bani, in
vederea platii comisiilor de specialitate, care au fost facute de catre domnii consilieri si nu au fost
platite, din lipsa de fonduri.
Doamna contabil Farama Maria spune ca nu se poate acest lucru, deoarece plafonul de
salarii este limitat si in acest moment este la limita.
Domnul consilier Tulbure Constantin il intreaba pe domnul primar daca se are in vedere si
extinderea retelei de apa la Tufesti, caci in momentul de fata se fac lucrari, doar pentru localitatile
Draxeni si Rebricea.
Domnul primar raspunde ca ne inscriem intr-un proiect, in care sa atragem fonduri mari. Ne
trebuie bani pentru actualizarea studiilor. Consultanta avem, dar trebuie platita.
Domnul Scantee Fanica intreaba daca s-au alocat bani, la aceasta rectificare, si pentru
efectuarea pazei comunale. Spune ca ne trebuie pentru maximum trei luni, pentru perioada de varf,
in lunile august – octombrie. Trebuie sa gasim o solutie in acest sens. Sa ne interesam si la
Negresti, sa vedem ce firme de paza sunt acolo, ca este mai aproape si poate sunt costurile mai
mici.
Domnul viceprimar spune ca la rectificarea bugetara ce va fi facuta de Guvern, poate va fi
pozitiv si pentru noi, poate ne vor aloca si noua ceva.
Referitor la paza comunala, domnul primar spune ca pot fi prezentate oferte ale firmelor de
paza, pentru a putea fi incheiat un contract in acest sens.
Domnul primar prezizeaza ca la capitolul cultura avem initiata o activitate, ca nu vreau sa
ramana la editia I. O sa fie facuta pe doua locatii, la Draxeni si la Rebricea. Faza finala va fi pe 7
septembrie, cand localitatea Rebricea va fi gazda la nivel de GAL, pentru promovarea produselor
traditionale. Vom discuta locatia la momentul respectiv.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea rectificării a III-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2014.
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. Trecem la cel de-al cincilea punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului sef
S.V.S.U., Ciubotaru Andrian, pentru a prezenta Informarea privind activitatea desfasurata de
C.L.S.U. si S.V.S.U. in semestrul I, anul 2014.

6. Interpelari si raspunsuri. Diverse
1. domnul viceprimar Zaharia Petrea spune ca s-a facut receptia finala la DJ Iasi –
Buhaiesti, insa podurile sunt adanci si trebuie facute capace din plasa de fier cu rama. Vom avea in
vedere rezolvarea acestei probleme cat mai repede.
2. domnul consilier Scantee Fanica spune ca drumul spre cimitir, in Ratesu – Cuzei apartine
domeniului public si a fost luat “in stapanire” de cativa oameni. Nu dau nume, caci ei se stiu care
sunt si mai stiu ca acolo este domeniu public, insa s-au facut stapani pe drum. Trebuie facuta
curatenie acolo.
3. domnul consilier Morariu spune ca este treaba de o zi acolo si domnul viceprimar cu
cativa oameni poate rezolva foarte usor.
Domnul primar spune ca trebuie deblocate caile de acces ca este drum public.

5

4. domnul consilier Elisei Marcel ridica problema referitoare la albiile raurilor care se
inunda si, mai ales, la garla dinspre Tatomiresti spre podul de fier. Spune ca trebuie gasita o solutie
in acest sens si rezolvata problema.
5. domnul Arnautu Vasile supune spre dezbaterea consiliului local problema acordarii unei
suprafete de teren pentru fiica sa, Arnautu Alina, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
Domnul primar spune ca domnul Arnautu solicita o derogare de la Consiliul local, pentru
acordarea terenului, in vederea inceperii construirii unei locuinte, pentru fiica sa, insa explica faptul
ca momentan, nu se poate solutiona favorabil cererea acestuia, deoarece inca se aplica prvederile
Legii nr. 165/2013, care prelungeste termenul pentru inventarierea terenurilor pana la sfarsitul lunii
septembrie.
Domnul consilier Tulbure Constantin spune ca la Tufesti nu mai exista locuri de casa.
Singurele locuri de casa sunt ale persoanelor carora li s-a ridicat dreptul, deoarece nu au construit in
termenul legal.
6. domnul consilier Elisei Marcel ii aduce la cunostinta domnului viceprimar ca santurile de
la Radovici – Scanteia nu sunt curate si trebuie rezolvata si acolo problema.
 Dau cuvântul Domnului Primar, pentru a prezenta o informare referitoare la
participarea Dumnealui la schimbul de experienta organizat de Funatia World Vision, in judetul
Constanta:
1. vreau sa va prezint o informare in legatura cu schimbul de experienta organizat de Fundatia
World Vision. Am participat la un schimb de experienta cu cei din judetul Constanta, mai
exact cu cei din comuna Cumpana. Au doua scoli si doua gradinite, o primarie mult mai
mare fata de ceea ce avem noi, insa nivelul de colectare al taxelor este mult mai mare, ceea
ce se reflecta in dezvoltarea acestei localitati. Nu mai vorbim de curatenie fata de judetul
nostru, care e deficitar la acest capitol.



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

In unanimitate (12 voturi „pentru” si 1(una) „abtinere” – dna Ursu Doina din 13 care
alcatuiesc consiliul local), se aprobă.

Domnul primar, Radu Valerica convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al
comunei Rebricea, pentru data de 08 august 2014, ora 0830, ce va avea loc la sediul
administrativ al Primăriei comunei Rebricea, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării a IV-a a bugetului local al
comunei Rebricea, pe anul 2014.
2. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru
perioada septembrie - noiembrie 2014.
3. Interpelari si raspunsuri.
Va multumim!

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Nicu Doru

SECRETAR,
Sârcu Geanina – Elena
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