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PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 31 august 2016, ora 1300

SECRETARUL COMUNEI

- Face apelul nominal al membrilor Consiliului local şi constată că sunt prezenţi 13 consilieri, din
care alcătuiesc Consiliul local al comunei Rebricea. Şedinţa se declară legal constituită.
- Participă la lucrările şedinţei domnul Radu Valerică, primarul comunei Rebricea şi domnul
Mihailă Neculai, viceprimarul comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
- Mai participa:
 Doamna Baciu Violeta – Elena, consilier (contabil) in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Rebricea.
 Domnul Luchian Laurentiu Nicolae, referent(manager RECL) in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rebricea.
 Doamna Burghelea Paraschiva, referent (agent agricol) 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 - doamna consilier, DOROFTEI IONELA.
În conformitate cu Dispoziţia nr. 389 din 24.08.2016 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de astăzi, 31
august 2016, ora 1300, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării a III-a a bugetului local al comunei
Rebricea, pe anul 2016.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația,
faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze
naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea, Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării serviciului public de distribuţie a
gazelor naturale aferent obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în
comuna Rebricea, satele Rebricea, Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea dimensionării unui traseu nou (Tufeştii de Jos Vaslui) pentru introducerea în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate pentru perioada 2013 - 2019, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vaslui nr. 169/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada
septembrie - noiembrie 2016.
6. Informare privind stadiul de completare a Registrului Agricol.
7. Interpelari si raspunsuri.
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Nemaifiind si alte propuneri se supune la vot ordinea de zi:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, ordinea de zi a fost aprobata.
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 aprobarea
rectificării a III-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016.
- Dau cuvântul doamnei contabil, Baciu Violeta-Elena, 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 2016.
- 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 III-a a
bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016.
- 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
rectificării a III-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016.
- Dau cuvântul doamnei consilier, Doroftei Ionela, 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
rectificării a III-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016.
DISCUTII:
Domnul consilier, Morariu Ionel spune ca m-am infomat la doamna contabil ca cei 135.000 lei
sunt banii pentru invatamant acordati prin hotarare judecatoreasca. Ii aduce la cunostinta domnului
viceprimar ca la scolile Rebricea si Draxeni trebuie construita o magazie, ca o anexa lipita de cladirea
scolii, deoarece oamenii de serviciu nu au unde sa-si depoziteze materialele pentru curatenie. S-au
primit observatii de la ISU cand au fost in control ca sunt depozitate materiale inflamabile pe holurile
scolii, din lipsa de spatiu.
Doamna contabil, Baciu Violeta-Elena spune ca acesti bani pentru constructie trebuiau trecuti pe
o lista de investitii la inceputul anului cand s-a aprobat bugetul inital si ca se va tine cont de cele spuse
pentru anul viitor.
Domnul consilier, Zaharia Vasile spune ca la canalul mare de la Draxeni trebuie facute
consolidari la sant, ar trebui dalat si sa fie alocati bani in acest sens.
Domnul consilier Nicu Doru intreaba in ce stadiu se afla proiectul cu podurile si podetele.
Domnul primar raspunde ca suntem in faza de obtinere a avizului de la E-ON, dar fara studiul
de coexistenta, acesta nu se acorda. Am incercat sa-i convingem ca acest studiu este necesar doar pentru
6 poduri si nu pentru 34, cum era prevazut initial. Am negociat cu o firma specializata ajungandu-se la
un pret mai mic pentru realizarea acestui studiu. Va informez ca suntem foarte aproape pentru obtinerea
autorizatiei de construire pentru proiectul cu alimentare cu apa (extindere sursa apa), avem avizul ISU
si ne mai trebuie extrasele de carte funciara actualizate la zi de la OCPI. Sa speram ca saptamana
viitoare vom obtine si autorizatia. Va mai aduc la cunostinta pe aceasta cale ca documentatia depusa la
ISU in vederea obtinerii avizului pentru modernizarea scolii de la Draxeni a fost respinsa de 3 ori si tot
saptamana viitoare incercam sa redepunem.
Domnul consilier Vatavu Titi spune ca la scoala de la Tufestii de Jos nu este apa potabila.
Domnul primar raspunde ca va vorbi si cu doamna directoare sa vedem ce solutie se va gasi.
Domnul consilier Zaharia Petrea solicite ca la cheltuieli materiale sa se achizitioneze 40 metri
de cablu pentru rezolvarea iluminatului public de stalpul din fata locuintei domnului Sacaleanu Ilie din
satul Sasova.
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Domnul primar raspunde ca factura de la iluminatul public din Sasova este foarte mare,
comparativ cu celelalte sate ale comunei.
Domnul consilier Morariu Ionel propune incheierea unui contract cu o alta firma de furnizare a
energiei electrice, considerand ca astfel se mai reduc din aceste costuri destul de mari.
Domnul consilier Robac Florin spune ca la Tatomiresti sunt probleme cu iluminatul public in
sensul ca o zi merge si doua nu.
Domnul viceprimar ii raspunde acestuia ca au fost chemati cei de la E-ON dar acestia nu reusesc
sa gaseasca sursa problemelor. Totodata, a prezentat un inventar al lampilor instalate pentru iluminatul
public pe fiecare sat in parte.
Domnul consilier Zaharia Petrea spune ca din cei 10.000 lei, bani alocati la capitolul mediu, sa
se instaleze platforme pentru deseuri. Mai spune ca pentru a fi eliminata problema de la Sasova de la
domnul Miron, ar fi bine sa se instaleze pe platforma trei containere pentru colectarea selectiva.
Domnul primar spune ca probleme sunt in toate satele iar legea trebuie aplicata peste tot in
aceeasi masura.
Doamna contabil spune ca s-a platit firmei de ridicare a deseurilor aproximativ 70.000 lei de la
inceputul anului si pana in prezent.
Domnul primar spune ca atunci cand va veni Curtea de Conturi, auditorii vor verifica si taxele
incasate pentru salubrizare, care sunt mici in comparatie cu facturile achitate catre firma, asa ca prin
hotararea consiliului local de aprobare a taxelor si impozitelor pentru anul viitor va trebui sa se aiba in
vedere majorarea acestei taxe atat pentru persoane fizice cat si pentru juridice.
Domnul viceprimar ii roaga pe domnii consilieri sa distribuie afisele prin sate cu stabilirea
programului de ridicare a gunoiului pentru perioada septembrie – decembrie, cu recomandarea catre
populatie ca gunoiul colectat din gospodarie sa fie dus in zilele stabilite de 3, respectiv 17 ale lunii
direct la masina de la salubrizare.
Domnul consilier Zaharia Petrea sesizeaza faptul ca santul de la Sasova nu este decolmatat.
Domnul viceprimar spune ca acest sant este curatat.
Domnul consilier Zaharia Vasile spune ca pe drumul catre locuinta domnului Filip Milica din
satul Rebricea ar trebui imprastiata o masina de piatra deoarece dupa ploaie drumul devine
impracticabil.

 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 2016.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, 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 primar, Radu
Valerică, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și documentația, faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului
de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea,
Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”.
- Dau cuvântul domnului Luchian Laurențiu, pentru a prezenta raportul compartimentului de
resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația,
faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze
naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea, Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, județul 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
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tehnico-economici și documentația, faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiții
„Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea, RateșuCuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”.
- 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
indicatorilor tehnico-economici și documentația, faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului
de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea,
Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”.
- Dau cuvântul doamnei consilier, Doroftei Ionela, 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
indicatorilor tehnico-economici și documentația, faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului
de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea,
Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”.
DISCUTII:
Domnul consilier Zaharia Petrea intreaba de ce s-a stabilit traseul descris in studiul de
fezabilitate si de ce acesta nu trece si prin Sasova.
Domnul primar raspunde ca, tehnic, nu avem voie la doua statii de reglare presiune din acelasi
punct iar la punctul de la Rebricea deja este in constructie statia pentru racordarea la gaz a firmei SC
Vanbet SRL.
Domnul consilier Nantu Costel intreaba de ce traseul nu trece prin cartierul nou din RatesuCuzei si merge de-a lungul drumului catre Bolati.
Domnul primar ii raspunde ca daca traseul ar fi trecut prin cartierul nou, costurile ar fi fost mai
mari datorita distantei. Mai spune ca acesta este traseul principal, iar dupa aprobarea de catre ANRE a
studiului se pot face si extinderi ulterioare in functie de cereri si potentialul zonelor.
Domnul consilier Nicu Doru intreaba daca investitia se justifica.
Domnul consilier Morariu Ionel spune ca daca se calculeaza costul lemnelor pentru incalzirea
unei locuinte pe timpul sezonului rece si cate butelii de gaz se consuma intr-un an, investitia este
binevenita si justificata din acest punct de vedere.
Domnul consilier Robac Florin spune ca la Ratesu-Cuzei, in cartierul nou s-a investit 3 miliarde
de lei vechi cu extindere retelei electrice si nu vad de ce traseul n-ar putea trece si prin Tatomiresti.
Domnul primar propune sa se renunte la axul 2 din Ratesu-Cuzei si sa se extinda de la troita
Rebricea pana la iesirea din sat spre Tatomiresti.
Domnul consilier Zaharia Vasile propune ca traseul sa fie extins in zona „Mal Ghiol” din
Draxeni intrucat si acolo sunt in jur de 200 gospodarii si astfel traseul ar fi mai aproape de satul Tufestii
de Jos.
Domnul primar spune ca suntem la stadiul de aprobare a studiului de fezabilitate si ca proiectul
tehnic va putea suferi modificari, dar sa-l vedem in prima faza aprobat de catre ANRE.
 Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și documentația, faza studiu de fezabilitate, aferentă
obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Rebricea,
satele Rebricea, Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
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Cu majoritate 11 (unsprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) „abtineri” – dl. Nantu Costel si
dl. Mihaila Neculai, din 13 consilieri, 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 Valerică, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea
concesionării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale aferent obiectivului de investiții
„Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea, RateșuCuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”.
- Dau cuvântul domnului Luchian Laurențiu, pentru a prezenta raportul compartimentului de
resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării serviciului public de distribuţie a
gazelor naturale aferent obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în
comuna Rebricea, satele Rebricea, Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, județul 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 concesionării
serviciului public de distribuţie a gazelor naturale aferent obiectivului de investiții „Înființare
sistem de distribuție gaze naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea, Rateșu-Cuzei, Bolați și
Draxeni, județul Vaslui”.
- 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
concesionării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale aferent obiectivului de investiții
„Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea, RateșuCuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”.
- Dau cuvântul doamnei consilier, Doroftei Ionela, 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
concesionării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale aferent obiectivului de investiții
„Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea, RateșuCuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”.
DISCUTII:
Domnul primar spune ca acest proiect de hotarare este piesa la dosarul cu documentatia ce se va
inainta Ministerului Economiei si Finantelor, care va organiza licitatie pentru concesionarea serviciului
public de distributie a gazelor naturale.
 Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind aprobarea
concesionării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale aferent obiectivului de
investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea,
Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Am să prezint hotărârea în întregime.
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4. Trecem la cel de-al patrulea 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 dimensionării unui traseu nou (Tufeştii de Jos - Vaslui) pentru introducerea în
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 2019, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 169/2012, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Dau cuvântul domnului viceprimar Mihaila Neculai, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea dimensionării unui traseu
nou (Tufeştii de Jos - Vaslui) pentru introducerea în Programul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, în judeţul Vaslui, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 169/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
- Dau cuvântul doamnei consilier, Doroftei Ionela, 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
dimensionării unui traseu nou (Tufeştii de Jos - Vaslui) pentru introducerea în Programul de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, în judeţul
Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 169/2012, cu modificările şi
completările ulterioare.
DISCUTII:
Domnul primar spune va propune Consiliului Judetean Vaslui o capacitate medie de 23 de
persoane pe transport deoarece s-a estimat ca elevii potential navetisti din satele Tufestii de Jos,
Draxeni si Sasova sunt in numar de 29 de elevi, la care se mai pot adauga cadrele didactice, angajati ai
primariei precum si alte persoane care se deplaseaza la Vaslui pentru diferite probleme.
Domnul consilier Morariu Ionel spune ca s-a emis o ordonanta de guvern prin care se aloca 50
de lei pentru fiecare elev navetist in vederea acoperirii costului abonamentului.
Domnul primar mai spune ca astfel se rezolva si problema transportului cadrelor didactice in
sensul ca sumele care se vor deconta pentru naveta acestora vor fi mai mici.
 Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind aprobarea
dimensionării unui traseu nou (Tufeştii de Jos - Vaslui) pentru introducerea în Programul de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, în
judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 169/2012, cu
modificările şi completările ulterioare.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, 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 Valerică, pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă,
pentru perioada septembrie – noiembrie 2016.
NU EXISTA DISCUTII LA ACEST PUNCT.
 Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind alegerea
preşedintelui de şedinţă, pentru perioada septembrie – noiembrie 2016.
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Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, 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 doamnei Burghelea
Paraschiva, referent (agent agricol) in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea,
pentru a prezenta informarea privind stadiul de completare a Registrului Agricol.
DISCUTII:
Domnul primar spune ca intarzierile in completarea Registrului Agricol sunt justificate, dar mai
sunt patru luni pana la sfarsitul anului si aceasta activitate trebuie finalizata. Intr-adevar, volum de lucru
este mare, la fel ca si in celelalte compartimente. Vom avea in vedere angajarea unei persoane in cadrul
acestui compartiment pentru atributiile de fond funciar. In concluzie, apreciez activitatea doamnei
Burghelea ca fiind buna.
Domnii consilieri o felicita si ei pe doamna Burghelea pentru activitatea desfasurata in cadrul
compartimentului.
7. Interpelari si raspunsuri.
7.1. Domnul primar recomanda domnilor consilier sa contacteze firma de paza ori de cate ori
situatia o impune. Totodata recomanda ca pentru limitarea furturilor, firma de paza sa fie insotita de
cate un consilier pentru patrularea pe timpul noptii pe drumurile de exploatatie agricola, deoarece au
inceput furturile din culturile agricole.
7.2 Domnul primar informeaza ca au inceput lucrarile de inregistrare sistematica in cadrul
programului national de cadastru si carte funciara. Avand in vedere timpul foarte scurt si faptul ca sunt
putine firme specializate trebuie sa fie demarate aceste lucrari pe sectoare cadastrale unde nu sunt
probleme, in sensul ca sunt eliberate titlurile de proprietate si situatia este clara. Astfel a fost ales 108
de imobile in satul Tufestii de Jos, unde domnul consilier Vatavu Titi va colabora cu domnul Luchian
Laurentiu pentru a relationa cu institutiile implicate in derularea acestei activitati. Vom continua pe
fiecare sat in parte, cu cate un sector unde nu sunt probleme.
7.3 Domnul primar spune ca au aparut solicitari de cumparare a terenurilor atribuite pentru
constructia de locuinte, conform Legii nr. 15/2003. Vom avea in vedere alocarea unei sume pentru
evaluarea acestor terenuri.
Supun la vot procesul – verbal încheiat în şedinţa anterioară:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, se aprobă.
Domnul primar, Radu Valerică convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei
Rebricea, pentru data de 30 septembrie 2016, ora 1300, ce va avea loc la sediul administrativ al
Primăriei comunei Rebricea, cu următoarea ordine de zi:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Doroftei Ionela

SECRETAR,
p. Onu Alina – Elena
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