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PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 30 decembrie 2014, ora 1000

SECRETARUL COMUNEI

- Face apelul nominal al membrilor Consiliului local şi constată că sunt prezenţi 12 consilieri
(lipseste domnul viceprimar Zaharia Petrea) 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.
- Mai participa:
 doamna Diaconu Maricica, referent (taxe si impozite), in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rebricea.
 doamna Onu Alina - Elena, inspector (asistent social), in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rebricea.
 doamna Agheorghiesei Mariana, referent (Camin Cultural), 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, SCANTEE FANICA
În conformitate cu Dispoziţia nr. 579 din 23.12.2014 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de astăzi, 30
decembrie 2014, ora 1000, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea de impozite şi taxe locale, pentru anul fiscal
2015.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar,
pentru anul financiar 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 unanimitatea voturilor celor prezenti, ordinea de zi a fost aprobata.
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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 stabilirea de
impozite şi taxe locale, pentru anul fiscal 2015.
- Dau cuvântul doamnei referent (impozite si taxe), Diaconu Maricica, pentru a prezenta
raportul compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind stabilirea de impozite şi
taxe locale, pentru anul fiscal 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
stabilirea de impozite şi taxe locale, pentru anul fiscal 2015.
- Dau cuvântul domnului consilier, Cicoveanu Virgil, secretarul comisiei de specialitate
pentru activitati economico-financiare, agricultura, juridica si disciplina, pentru a prezenta
raportul de AVIZARE al comisiei la proiectul de hotărâre privind stabilirea de impozite şi
taxe locale, pentru anul fiscal 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 privind
stabilirea de impozite şi taxe locale, pentru anul fiscal 2015.
DISCUTII:
Domnul consilier, Cicoveanu Virgil intreaba de ce satul Draxeni nu se afla in zona A si se
afla in zona B, atat in intravilan, cat si in extravilan , fiindca este un sat cu teren foarte bun si care
are si utilitati si spune ca sate ca Ratesu-Cuzei, Rebricea, Draxeni, chiar si Sasova, trebuie sa fie
incadrate, in zona A si de ce satul Rebricea este de rangul IV, iar celelalte de rangul V.
Domnul consilier Nantu Costel este de aceeasi parere, si spune ca si satul Bolati poate fi
incadrat aici, iar Craciunestiul, in zona C.
Domnul consilier, Mihaila intreaba de ce satul Craciunesti sa fie in zona C si nu in zona D.
Domnul primar spune ca putem schimba incadrarea zonelor, in functie de planul urbanistic,
de existenta sau inexistenta retelelor edilitare, de registrele agricole si alte elemente, asa cum v-am
prezentat in expunerea de motive, insa tinand cont de faptul ca, la terenurile din localitatile
componenete situate in intravilan, avem delimitate doar doua zone (A si B), iar acolo unde
elementele specifice permit delimitarea a mai puţin de 4 zone, consiliile locale pot face aceasta,
tinand cont ca in intravilan s-au delimitat doar zonele sus-mentionate, iar în extravilan se
delimitează zonele: A, B, C şi D; pentru acest caz, zona A din extravilan are corespondent zona A
din intravilan, iar oricare dintre zonele: B, C şi D din extravilan au corespondent numai zona B din
intravilan, ceea ce este si cazul nostru. In functie de aceste considerente, putem stabili astfel: pe
zona A intravilan vor intra satele Rebricea, Ratesu-Cuzei, Draxeni si Sasova, iar pe zona B, restul,
iar in extravilan, zona A: Rebricea, Ratesu-Cuzei, Draxeni si Sasova, zona B: Bolati si Craciunesti,
zona C: Tatomiresti si Macresti, iar Tufestiul, zona D. Referitor la ranguri, acestea sunt date prin
lege, nu avem noi voie sa modificam, rangul este satul resedinta de comuna.
Domnul Cicoveanu spune ca este de acord, cu exceptia satului Tufesti care ar trebui sa fie
tot in zona C.
Domnul primar spune ca legea nu permite delimitarea doar a 3 zone pe extravilan, trebuie sa
fie 4, conform legii.
Domnul consilier, Nicu Doru spune ca aceasta delimitare prezentata mai sus de domnul
primar este cea mai buna.
Domnul primar spune ca trebuie sa stabilim alta taxa de salubritate, caci aceasta propusa
prin prezentul proiect de hotarare, de 5 lei/an/gospodarie si 10 lei/an/persoane juridice este
insuficienta, nu acopera cheltuielile.
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca trebuie sa ne gandim si la cheltuieli, cand
stabilim aceasta taxa.
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Doamna consilier, Marian Maricica spune ca omul trebuie sa stie clar cat are de plata, iar
aceasta taxa trebuie sa fie in afara taxelor stabilite.
Domnul consilier, Asandei spune ca nu sunt destule platforme la Tufesti.
Domnul consilier, Elisei Marcel spune ca mai mult de 10 lei/an/gospodarie nu se poate
stabili, caci nu au oamenii de unde plati.
Doamna consilier Marian Maricica spune ca daca, pentru anul 2015, nu mai stabilim taxa
pentru paza, ar trebui sa punem 30 de lei pentru taxa de salubritate.
Domnul consilier, Morariu spune ca nu e bine nici sa stabilim o suma prea mare, fiindca nu
vom avea de unde plati, iar taxa stabilita e prea mica pentru a acoperi cheltuielile.
Domnul consilier, Nicu Doru spune ca scadem suma de la taxa stabilita pentru paza, ca efort
financiar/familie si o trecem la taxa de salubritate.
Domnul consilier, Mihaila Neculai spune ca la Craciunesti sunt oameni care nu duc gunoiul
si ii da foc.
Domnul consilier, Nantu Costel spune ca Fundatia de la Second Hand a dus gunoiul la
platforma de la domnul Scantee, fara sa il stranga.
Doamna Marian Maricica spune ca trebuie amplasate mai multe tomberoane, caci cele
existente sunt insuficiente.
Domnul primar spune ca daca ar fi sa mai amplasam cate un tomberon la fiecare casa, se va
percepe o taxa suplimentara.
Domnul primar spune ca si taxa PSI trebuie schimbata, fiindca este prea mica, iar prin
prezentul proiect se propune 5,00 lei/an gospodarie persoane fizice si 10,00 lei/an persoane juridice.
Domnul consilier, Mihaila Neculai spune ca toata lumea plateste aceasta taxa, insa nu se
face nimic. Trebuie sa se faca pichete in fiecare sat, din colectarea acestei taxe, sa i se explice
omului unde sunt banii lui. Domnul Mihaila intreaba cat costa un pichet.
Domnul primar spune ca din colectarea taxei PSI, anul trecut, s-au strans 3600 lei, bani cu
care s-a dotat serviciul voluntar si din care s-a achizitionat si combustibil.
Domnul consilier, Scantee Fanica spune ca nu este de acord cu stabilirea unei sume pentru
persoane fizice si a unei alteia, pentru persoane juridice, la stabilirea taxei pentru iluminatul public,
punand problema ca o persoana juridica nu beneficiaza de nimic in plus fata de o persoana fizica.
Mai spune ca ar trebui sa stabilim 5 lei la PSI, 5 lei la iluminat public, 5 lei la paza si 20 de lei la
salubritate.
Domnul primar spune ca se plateste 3000 lei la firma de salubritate pe luna, pentru a ridica
gunoiul.
Domnul consilier, Tulbure Constantin spune ca trebuie sa se aloce mai multi bani pentru
taxa de paza, pentru dotari; sa se cumpere si sa se puna mai multe camere pe sate.
Domnul primar spune ca vor veni operatorii zonali, sa ridice gunoiul de la gospodarii si se
vor face cu ei contractul, nu cu primaria.
Domnul consilier Mihaila Neculai intreaba cine a fost persoana care a hotarat amplasarea
platformelor, fiindca pe el nu l-a intrebat nimeni si stie de la domnul viceprimar ca cei de la Vaslui
au hotarat aceasta.
Domnul consilier, Vatavu Titi spune ca si la Tufesti, platforma e amplasata in fata gradinitei
si se aduc acolo animale moarte si crede ca nu e normal sa fie pusa la 3 metri de copii.
Domnul primar spune ca trebuie sa se hotarasca si enumera inca o data taxele prezentate in
proiectul de hotarare si supuse discutiei, astfel: 5 lei la PSI, 5 lei la iluminat public, 5 lei la paza si
20 de lei la salubritate.
Doamna consilier Marian Maricica spune ca taxele sunt bune prezentate de domnul primar,
cu exceptia taxei de salubritate care ar trebui sa fie, in suma de 15 lei/an/gospodarie.
Domnul consilier Elisei Marcel spune ca e prea mare si asa aceasta taxa si nu este de acord
si ca ar fi rezonabil sa fie in suma de 10 lei/an/gospodarie.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
stabilirea de impozite şi taxe locale, pentru anul fiscal 2015.
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Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate (12 voturi „pentru” din 13 care alcatuiesc consiliul local; lipseste domnul
viceprimar Zaharia Petrea), 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 Valerică, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar, pentru anul financiar 2014.
- Dau cuvântul doamnei secretar, Sarcu Geanina - Elena, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a
exercitiului bugetar, pentru anul financiar 2014.
- Dau cuvântul domnului consilier, Cicoveanu Virgil, secretarul 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 contului de
incheiere a exercitiului bugetar, pentru anul financiar 2014.
NU EXISTA DISCUTII LA ACEST PUNCT.


Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar, pentru anul financiar 2014.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate (12 voturi „pentru” din 13 care alcatuiesc consiliul local; lipseste domnul
viceprimar Zaharia Petrea), proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Am să prezint hotărârea în întregime.

3. Interpelari si raspunsuri.
3.1. Domnul primar cere sprijinul consiliului local, pentru identificarea situatiilor de
urgenta, de pe raza comunei, situatii cauzate de vremea nefavorabila si spune ca batranii, femeile
singure si bolnavii sunt cei mai expusi. Aduc in discutie cazul doamnei Moldovanu Marinela, de la
Ratesu-Cuzei, unde trebuie sa-i ducem lemne, pentru a se incalzi. Ar fi bine daca ar lua-o fiica ei, la
Tufesti.
Domnul consilier Vatavu Titi spune ca nu este de acord ginerele sa o ia la Tufesti.
Domnul consilier Morariu Ionel spune ca ar trebui sa-i cautam o femeie beneficiara de
Legea nr. 416 care sa stea cate jumatate de ora cu ea.
Domnul consilier Scantee Fanica spune ca ar trebui sa-i ducem un nuc uscat pentru a se
incalzi in zilele geroase.
Domnul primar spune ca nucii sunt cu regim special si sunt protejati, nu avem voie sa-i
taiem si mai propune pe doamnele Constantinescu si Hotoleanu de la Ratesu-Cuzei care ar putea sa
aiba grija de ea.
Domnul consilier Morariu Ionel spune ca sunt 2 nuci pe marginea strazii ce constituie un
pericol intrucat sunt inclinati.
3.2. Domnul consilier Nantu intreaba daca buldoexcavatorul face fata cu atata zapada
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Domnul primar spune ca da, au fost unele probleme cu o roata dar s-au rezolvat si Andrei
este la interventie.
3.3. Domnul consilier Morariu Ionel propune ca pentru aprinderea iluminatului public de la
Ratesu-Cuzei sa fie desemnat dl. Constantinescu si sa se faca un program in acest sens.
3.4. Domnul primar spune ca dl. Zaharia Petrea a depus cerere pentru concediu de odihna
incepand cu luna decembrie si ca l-a asteptat sa dea lamuriri referitoare la cererea prin care si-a
depus demisia. Mai spune ca a incercat sa comunice cu el, i-a dus telefonul insa a refuzat orice
comunicare si chiar astazi s-a intalnit cu el, insa a spus ca nu stie de sedinta si a spus ca nu participa
la aceasta. Au fost unele discutii colaterale ca vreau sa-l schimb din aceasta functie si am fost
judecat de anumite persoane ca l-am pus prea mult la treaba.
Domnul consilier Morariu intreaba daca este prea mult pentru el si daca nu mai face fata.
Domnul primar spune ca dupa finalizarea zilelor de concediu spera sa revina la serviciu, in
caz contrar vom lua act de demisia lui.
Domnul consilier Mihaila spune ca dl. viceprimar aduna oamenii de la Lgea 416 dar pe unii
ii protejeaza si mai mentioneaza ca dl. viceprimar a gresit fiindca ar trebui sa lasa pe fiecare sat cate
un om de incredere.
Domnul primar multumeste pentru colaborare si ureaza un an nou cu sanatate si realizari.



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; lipseste domnul
viceprimar Zaharia Petrea), se aprobă.

Domnul primar, Radu Valerica convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul local al
comunei Rebricea, pentru data de 09 ianuarie 2015, ora 1300, ce va avea loc la sediul
administrativ al Primăriei comunei Rebricea, cu următoarea ordine de zi:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice, pentru luna
decembrie 2014.
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.
Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a
bugetului local, pe anul 2014, din excedentul bugetului local.
Proiect de hotarare privind aprobarea mentinerii Retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat din comuna Rebricea, judetul Vaslui, pentru anul
scolar 2015-2016.
Raport privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Rebricea, pe anul 2014.
Interpelari si raspunsuri.

Vă multumim!

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Scântee Fănică

SECRETAR,
Sârcu Geanina – Elena
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