ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR
RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ SI DE MEDIU A COMUNEI
REBRICEA, JUDETUL VASLUI,
ÎN ANUL 2014

Doamna consilier, domnilor consilieri,
Stimati invitati,
Va rog sa-mi permiteti ca, in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) lit. ,,a’’ din Legea
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in sedinta de astazi a Consiliului Local al comunei Rebricea, sa va prezint raportul privind starea
economica, sociala si de mediu a comunei noastre, in anul 2014.
In calitate de primar al comunei Rebricea, am continuat sa duc la indeplinire la modul cel
mai serios, resposabilitatile ce imi revin ca edil al comunitatii, rezolvand in mare parte nevoile si
urgentele locale, depunand eforturi sustinute pentru a realiza cat mai multe dintre obiectivele pe care
ni le-am propus. Intreaga activitate a Consiliului Local si a executivului s-a desfasurat pe baza unei
tematici intocmite in conformitate cu atributiile conferite de legea organica, având totodata, in
vedere, propunerile fǎcute de consilieri, locuitorii comunei şi personalul din aparatul de specialitate
al primarului comunei Rebricea.
Conform prevederilor legale, principala forma de lucru a consiliului local este şedinţa,
context în care, acesta, ca parte deliberativa, s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare si 1 extraordinara,
fiind adoptate un numar de 56 de hotarari, care au vizat in principal urmatoarele:
1. Adoptarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate si a serviciilor
din cadrul Consiliului local;
2. Bugetul propriu si rectificarile acestuia pe tot parcursul anului 2014;
3. Stabilirea de impozite si taxe locale;
4. Aprobarea programului de masuri privind gospodarirea comunei;
5. Aprobarea modificarilor si completarilor inventarului domeniului public ;
6. Aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice ,
7. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Construire camin cultural in
satul Draxeni”
8. Aprobarea necesității și oportunității finanțării și derulării Programului „Școală după
școală”
9. Aprobarea concesionării fără licitație publică a unor spații aparținând domeniului public
10. Aprobarea Master Planului actualizat și listei prioritare de investiții pentru 2014-2020.
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Proiectele de hotarari au fost bine fundamentate, iar hotararile adoptate au fost transmise in
termen legal prefectului, obtinand viza de legalitate pentru 56 de hotarari. Acesta este un argument
in plus care ma indreptateste sa afirm ca desfasuram o activitate responsabila, in slujba legii si a
cetatenilor care m-au ales si m-au investit cu raspunderi publice.
In exercitarea atributiunilor cu care sunt investit prin lege, in cursul anului 2014 am emis un
numar de 613 dispozitii, menite sa asigure conducerea si coordonarea administratiei publice locale,
reglementand o serie de probleme sociale si economice, cum ar fi:
1. Activitatea de autoritate tutelara si asistenta sociala;
2. Acordarea, neacordarea, suspendarea, incetarea ajutorului social ( numar de dosar : 213)
si al celui pentru caldura (165 dosare) ;
3. Acordarea indemnizatiei de nastere, eliberarea, dupa caz, retragerea sau anularea
autorizaţiilor emise în baza Decretului Legii nr. 300/2004, abrogate de OUG nr. 44/2008.
4. Acordarea, modificarea sau suspendarea alocaţiilor complementare si de sprijin pentru
familiile monoparentale etc ;
5. Acordarea de ajutoare de urgenta (in numar de 7 cu valoarea totala de 4750 lei), etc.
Trebuie menţionat faptul cǎ, toate hotararile consiliului local şi dispoziţiile primarului au
contribuit la bunul mers al administraţiei publice locale, la dezvoltarea economicǎ a comunei,
demonstrând cǎ avem capacitatea sǎ ducem la bun sfârştit angajamentele asumate, fǎrǎ sǎ ignorǎm
totodatǎ principiile care trebuie sǎ guverneze întreaga noastra activitate publica: legalitatea,
transparenta, responsabilitatea, eficienta, si oportunitatea.
În continuare supun atenţiei dumneavoastra principalele aspecte de la nivel local, pe domenii
de activitate.

AGRICULTURA
Reprezintǎ principala activitate a locuitorilor comunei noastre, fiind aproape singura sursǎ de
venit pentru marea majoritate a familiilor localitǎţii noastre. Anul agricol 2013-2014 a fost un an
bun, obtinandu-se productii bune in toate sectoarelor de activitate: zootehnie si agricol. Aceste
rezultate au fost posibile si datorita in principal conditiilor climatice bune , dar si datorita acordarii
la timp a subventiilor atat de la Uniunea Europeana cat si de la Guvernul Romaniei.
Pentru obtinerea subventiilor pe suprafata de teren utilizata, persoanele beneficiare de
sprijinul financiar trebuie sa respecte cateva conditii legale:
- proprietarul/detinatorul terenului sa depuna declaratia anuala, in termen, la A.P.I.A.
Negresti;
- suprafata de teren sa fie mai mare de 1,00 ha;
- fiecare parcela de teren sa fie mai mare de 0,30 ha;
- terenul sa fie lucrat, indiferent de categoria de folosinta: arabil, pasune, faneata, vie,
livada sau legume;
- proprietarul/detinatorul de teren sa aiba deschis un cont la Sucursala unei banci .
De asemenea, beneficiarii de sprijin financiar trebuie sa mai respecte urmatoarele cerinte
solicitate de legislatia europeana si nationala:
a) sa arate corect blocul fizic unde detine terenul
b) sa arate corect parcela/parcelele de teren in cadrul blocului fizic
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c) sa declare corect suprafata de teren cultivata
d) sa declare corect cultura infiintata in fiecare parcela de teren detinuta
e) sa instiinteze functionarul responsabil al A.P.I.A., in termen cat mai scurt posibil, despre
modificarile intervenite fata de declaratia data privitoare la suprfata totala de teren
agricol lucrat, amplasamentul parcelelor, culturi etc.
f) sa dea curs la solicitarile functionarilor A.P.I.A. ori de cate ori exista neclaritati cu
privire la amplasamentul, suprafata, cultura detinuta.
Nu se acorda subventii pentru terenurile neagricole (tufarisuri, paduri, terenul cu alunecari,
mlastini si curti).
Conform evidenţelor cadastrale, la nivelul comunei Rebricea, exista urmǎtoarele suprafeţe de
teren, pe categorii de folosinţǎ:
Total general: 5623 ha,
din care:
Total agricol: 4794 ha
- 3338 ha arabil
- 1327 ha păşuni
- 83 ha fâneţe
- 46 ha vie hibrida

Total neagricol: 829 ha
- 274ha pădure
- 26 ha ape
- 82 ha drumuri
- 172 ha construcţii
- 275 ha neproductiv.
Principalele culturi înregistrate si productiile medii/totale, la nivelul comunei Rebricea, în
anul agricol 2014-2015, au fost:
Producţia
Cultura
Suprafaţa/ha
Producţia totală/kg
medie/kg/ha
Porumb
1058
4000
42320
Grâu
686
3000
20580
Floarea soarelui
491
2000
982
Cartofi
110
25000
2750
Rapita
348
3000
30
Plante de nutreţ (lucernă)
292
10000
2820
masa verde
Fâneţe naturale(gospodăriile
83
10000
830
populaţiei) masa verde
Păşuni naturale(Consiliul
1308
7000
91560
local) masa verde
Vii hibride
39
5000
195
Referitor la mecanizarea agriculturii locale, trebuie să precizez faptul că fermierii comunei
deţin 28 tractoare, din care 2 sunt U 650 M cu dotarea de masini agricole aferente, iar alte tipuri –
26 bucati, din care 5 mai performante achiziționate în anul 2014, o combina, 27 pluguri, 17 grape, o
masina de erbicidat si 2 cositori, semanatori 2 bucati si 16 prasitoare.
In vederea cresterii eficientei activitatilor din agricultura, pentru a putea face fata concurentei
acerbe fermierilor din U.E., este absolut necesar sa ne reorientam spre cultivarea de soiuri si hibrizi
de plante cu potential biologic ridicat, sa crestem specii si metisi de animale foarte productive,
respectarea cu strictete a tehnologiilor de crestere si exploatare la plante si animale, cu o buna
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rezistenta la boli si daunatori, dotarea tehnico-materiala corespunzatoare, ceea ce inseamna investitii
majore, simplificarea legislatiei care vizeaza contractarea de credite in agricultura cu dobanda
subventionata, dezvoltarea invatamantului agricol etc.
Problema cea mai nevralgica a agriculturii locale in anul 2014 au fost preturile mici cu care
s-au vandut produsele agricole si animaliere, si lipsa unor abatoare autorizate si a unor silozuri in
apropiere, pentru a valorifica rezonabil excedentul de cereale si animalele destinate productiei de
carne si lapte.
Pentru o mai buna informare si coordonare a activitatilor agricole persoanele direct interesate
vor trebui sa se organizeze in asociatii cu personalitate juridica, asa incat sa poata realiza mai usor
conditiile impuse de Autoritatea Sanitar – Veterinara cu ocazia aderarii tarii noastre la U.E.
In anul 2013 au fost depuse un numar de 7 proiecte cu finantare europeana prin GAL Stefan
cel Mare, din care un numar de 3 fermieri au semnat contractele la Masura 141 in acel an, iar
celelalte 4 proiecte la masurile 112 si 121 au semnat contractele in anul 2014 ( Masura 141 – Popa
Cristi, Amariutei Catalin si Ilade Zizi – Gabriela, Masura 121 – Coisin Aureliea, iar la Masura 112 –
Radu Aniela - Marilena, Mistrianu Catalin si Anton Gabriel, ultimele 2 proiecte fiind semnate chiar
la finalul anului).
In exercitiul financiar viitor 2014-2020, Primaria Rebricea este pregatita sa acorde sprijin
fermierilor care vor dori sa acceseze fonduri europene atat prin GAL Stefan cel Mare cat si pe alte
linii de finantare.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL
Reforma învăţământului românesc constituie un factor de prioritate naţională, având ca scop
constituirea unui sistem instructiv-educativ deschis şi democratic, bazat pe valori ştiinţifice,
culturale şi morale formativ şi informativ, prin angajarea tuturor factorilor educaţionali: familia,
şcoala, biserica, comunitatea locală.
In comuna Rebricea exista 8 scoli, cu 32 sali de clasa, unde isi desfasoara activitatea scolara
si prescolara cei 643 elevi, din care 225 elevi in ciclul primar (I-IV), 227 elevi in ciclul gimnazial
(V-VIII) si 185 prescolari, indrumati de 47 cadre didactice, din care 10 educatoare, 13 invatatori si
24 profesori, carora li se adauga 7 cadre nedidactice.
In anul 2014 s-a reusit modernizarea Gradinitei Tufestii de Jos si au fost efectuate primele
achizitii (centrala termica si fosa vidanjabila), in vederea modernizarilor ce se vor desfasura la
Scoala Craciunesti.
In parteneriat cu World Vision, Consiliul Local Rebricea a reusit sa realizeze si terenul de
sport betonat de la Scoala Gimnaziala nr. 1 Draxeni.
De asemenea, pentru anul scolar 2014 - 2015 am continuat proiectul After School prin
sustinerea unei mese calde pentru un numar de 20 copii din localitatea Rebricea si sustinerea
contravalorii transportului pentru cadrele didactice care deservesc acest proiect. Mentionam ca prin
grija Consiliului Local Rebricea s-a asigurat suma necesara decontarii navetei tuturor cadrelor
didactice navetiste, dar si a cheltuielilor cu carburantii si lubrefiantii precum si intretinerea si
reparatiile autobuzului scolar.
Dupa finalizarea ciclului gimnazial, procentul de promovabilitate a fost unul foarte bun de
91%, majoritatea dintre acesti elevi continuandu-si studiile la licee si scoli profesionale din orasele
Negresti, Vaslui si Iasi.
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ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCATIVĂ ŞI SPORTIVĂ
Eforturile noastre financiare au fost îndreptate şi spre instituţiile de cultură aflate sub
finanţarea Consiliului Local, convinşi fiind cu toţii că arta si cultura reprezintă forme superioare de
libertate, contribuind esenţial la progresul spiritual la nivelul întregii societăţi. Este important să
acordăm o atenţie deosebită, atât din punct de vedere material, cât şi al înţelegerii problemelor cu
care se confruntă aceste instituţii, pentru a repune cultura şi arta în drepturile lor legitime, de a le
asigura conform misiunilor lor educativ-intelectuale, rolul şi locul pe care îl merită în societate, ca
purtătoare şi creatoare de identitate naţională. În acest context, la Căminul Cultural Draxeni,
activeaza Clubul Copiilor , spatiu reparat, modernizat si intretinut si cu sprijinul Fundatiei World
Vision si a Consiliului Local, Club ce asigura baza materiala pentru diferite activitati cu copiii,
supravegheate de catre diferiti voluntari (cadre didactice, angajati ai primariei) conform unui orar
stabilit de comun acord cu responsabilul de Club si voluntari. Tot in cadrul acestui Club mai sunt
organizate activitati culturale ocazionale in diferite zile festive, iar pe timp de iarna aici se tin
repetitiile formatiilor de datini si obiceiuri de iarna.
La finele anului 2014 a avut loc editia a VIII-a a Festivalului de Datini si Obiceiuri de Iarna,
festival ce an de an se tine in alt sat component al comunei noastre, anul acesta fiind randul
localitatii Tufesti de Jos sa fie gazda. Pentru premierea participantilor / formatiilor de datini si
obiceiuri, Consiliul Local a asigurat suma de 8.500 lei.
Si in vara acestui an s-a desfasurat actiunea ‘Caravana Verii’, unde au participat copii de
varsta scolara pentru a-si petrece timpul intr-un mod placut. Aceasta s-a desfasurat in fiecare sat,
avand diverse teme: muzica, dans, port popular etc, iar finalistii din fiecare localitate, s-au intrecut in
marea finala ce a avut loc in satul Draxeni la Clubul Copiilor. Impactul a fost unul major asupra
copiilor, lucru ce a reiesit din numarul mare de copii veniti, dar si a interesului lor fata de traditiile
populare.
Fiind membru activ în cadrul Grupului de Acțiune Locală Ștefan cel Mare, comuna Rebricea
a fost gazda în toamna acestui an a evenimentului de promovare Dezvoltare si tradiție prin GAL
Ștefan cel Mare. Evenimentul a reunit peste 100 de participanți: fermieri, agricultori, producători,
alte asociații membre ale GAL, reprezentanți ai localităților componente din GAL precum si
reprezentanți ai mass-mediei. Au răspuns invitației noastre și reprezentanți ai instituțiilor județene
din Iași și Vaslui, cu care GAL Ștefan cel Mare colaborează în vederea implementării cu succes a
strategiei de dezvoltare locală.
Referitor la activitatea sportivă, aceasta se desfăşoară la nivel local, judetean si national, in
anul 2014 reusind sa sustinem, cu sprijinul unor sponsori, echipa de fotbal ‘Viitorul Rebricea ‘,
rezultatul acesteia la finele campionatului Divizia D, fiind foarte bune, echipa clasându-se pe locul
trei, rezultatele bune obtinandu-se si de formatiile sportive scolare la handbal si fotbal. De remarcat
este si sprijinul Consiliului Local Rebricea, in ceea ce priveste modernizarea si dotarea terenului de
sport de la Scoala Gimnaziala nr.1 din Draxeni, si rezultatul notabil al echipei de fotbal feminin care
s-a clasat pe locul 5 la nivel national in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Școlar.
Incepand sa functioneze inca din 2012, si in cursul acestui an Biblionetul din cadrul
Bibliotecii Comunale a fost frecventat zi de zi de catre elevi, prin rotatie, (dupa orele de curs) dar si
de catre tineri si cadre didactice pentru diverse teme scolare, lucrari de diplome, informatii, etc, ce a
dus la o imbunatatire la invatatura in randul elevilor. Remarcam o activitate buna a doamnei
bibliotecar in ceea ce priveste atragerea utilizatorilor si dotarea pe cat posibil la zi a fondului de
carte, numarul utilizatorilor in anul 2014 fiind de 5600 persoane, atat la carte cat si la Biblionet.
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OCROTIREA SANATATII
În anul 2014 locuitorii comunei noastre au fost asistati medical de către 2 medici de familie
si 2 asistenti medicali, care si-au desfasurat activitatea in cele doua cabinete medicale distincte in
comuna noastra.
Totodata in acest an a luat fiinta si CENTRUL DE PERMANENTA, iar de la infiintarea
acestuia au fost efectuate 1014 consultatii, de personalul format unde din 5 medici si 5 asistente.
La CMI Fanaragiu Luciana Irina sunt inscrisi un numar de 2218 pacienti si in decursul anului
2014 s-au inregistrat 8435 consultatii, iar la CMI Cater Carmen sunt inscrisi 980 pacienti si au fost
inregistrate 2600 consultatii in acest an.
In cadrul unuia dintre cabinete functioneaza si o farmacie care are program de luni pana
vineri de la 8 :00 la 16 :00 ceea ce a dus la imbunatatirea substantiala a activitatii medicale. Cele
mai multe cazuri medicale au fost solutionate aici, iar pentru persoanele cu boli cronice sau afecţiuni
mai grave, s-au eliberat bilete de trimitere la unităţi medicale specializate şi bine dotate din punct de
vedere tehnic.
Un accent deosebit s-a pus pe practicarea medicinii preventive, în şcoli, prin proiecte
finantate de catre Fundatia World Vision, activitate care după cum se ştie este mai eficientă şi mult
mai puţin costisitoare faţă de medicina curativă.
La nivel de comuna functioneaza si un cabinet sanitar - veterinar care prin medicul si
tehnicianul veterinar asigura activitati specifice mai mult sau mai putin complexe : examinarea
starii de sanatate a animalelor, deagnosticarea si bineinteles tratarea bolilor ce le pune viata in
pericol, actiuni de preventie prin vaccinarea impotriva diferitor boli, etc.

ASISTENȚĂ SOCIALĂ
In cursul anului 2014 au fost intocmite de compartimentul de specialitate un numar de 213
dosare la Legea 416/2001 , iar la ajutorul de incalzire pentru sezonul rece au fost facute alte 165 de
dosare si au fost mentinute 4 persoane angajate la Legea 116, si o persoana in baza art. 78 la Legea
76/2002.
Au fost acordate un numar de 7 ajutoare de urgenta in valoare totala de 4750 lei.
De remarcat activitatea doamnei Aghiorghiesei Mariana care in calitate de asistent social –
cu delegare de atributii, s-a achitat cu bine de toate activitatile si sarcinile de serviciu in acest
domeniu.

ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII
Consider o mare realizare darea in folosinta a brutariei din satul Rebricea si infiintarea unui
punct de vânzare în satul Draxeni, exprimandu-mi in continuare disponibilitatea pentru sprijinul
investitorilor si in alte domenii de activitate.
De asemenea, îmbucurător este deschiderea punctului de lucru a S.C. Vanbet S.R.L. cu
obiectul de activitate – creșterea păsărilor și care într-un timp relativ scurt a început reabilitările la
fosta ferma IAS prilej cu care s-au creat locuri de muncă și se vor mai crea.
6

Prestarile de servicii pentru populatia comunei Rebricea sunt asigurate de un numar de 6
mori si 2 prese de ulei si de detinatorii de tractoare si masini agricole pentru lucrarile din agricultura.
Ca si un punct negativ la nivelul comunei Rebricea este faptul ca s-a desfiintat Oficiul
Postal Rebricea din vara anului 2012, ramanand doar 3 factori postali care deservesc intreaga
comuna, activitatea de preluare – predare a corespondentei fiind rezumata in intervalul orar 11 : 00 –
13 : 00 zilnic, iar in afara acestui interval cei 3 factori sunt pe teren.
In comuna, asigurarea de comert alimentar si nealimentar se realizeaza printr-un numar de
22 agenti economici, care in general asigura aprovizionarea la timp si de calitate cu bunurile
necesare.

INFRASTRUCTURĂ, GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
În anul 2014 s-a reusit accesarea proiectului ”Extindere retea electrica de distribuție în satul
Rateșu-Cuzei” lucrarile fiind executate in procent de peste 85%, proiect care va schimba radical in
bine standardele de calitate a vietii locuitorilor din cartierul nou.
Reteaua de apa a fost extinsa cu inca aproximativ 1,5 km, iar reteaua de drumuri comunale a
beneficiat de lucrari de reparatii si intretinere.
S-a actionat pe tot parcursul anului in planul asigurarii aspectului gospodaresc al comunei
atat din punct de vedere urbanistic cat si a modului de intretinere si curatenie a localitatilor,
activitati ca :
- igienizarea acostamentelor drumului judetean si a cel comunale si satesti ;
- igienizarea cursurilor de apa ;
- plantarea a 200 nuci pe acostamentul DC 4;
- preluarea deseurilor menajere si controlul permanent al depozitarii acestora de catre unii
cetateni mai reticenti, fiind o grija permanenta atat in sarcina autoritatilor locale dar si a
consilierilor locali ;
De scos in evidenta activitate domnului viceprimar, care a coordonat aceste actiuni chiar
daca majoritatea din ele au fost realizate cu beneficiarii la Legea 416/2001.
Consider ca, desi s-au facut pasi mari pe aceasta linie, mai avem inca mult de lucrat la
intretinerea unor drumuri comunale si satesti si la aspectul gospodaresc a unor localitati.

ASIGURAREA SIGURANȚEI, ORDINII ȘI LINIŞTII PUBLICE
Serviciul voluntar pentru situatiile de urgenta prin seful de serviciu Ciubotaru Andrian si cei
50 de voluntari, a asigurat interventia la timp in situatii de maxima urgenta: incendii, deszapeziri,
inundatii, numarul interventiilor de acest gen fiind mare in anul 2014.
La nivelul comunei functioneaza Postul de Politie care prin cei 3 angajati asigura ordinea si
linistea publica, comuna Rebricea neincadrandu-se cu evenimente deosebite pe aceasta linie.
Deasemeni trebuie scoasa in evidenta activitatea Comisiei Comunitare Consultative care
prin membrii ei (profesori, preoti, medici, consilieri locali, asistenti sociali), au sesizat si intevenit la
timp in rezolvarea multor probleme, precum si activitatea Fundatiei World Vision Romania, care
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prin proiectele derulate in cursul anului 2014 au imbunatatit vizibil viata copiilor aflati in program
si a familiilor acestora.
Remarc si cu aceasta ocazie ca datorita colaborarii foarte bune cu World Vision si a
activitatilor care in comun le-am desfasurat se observa o ‘trezire’ a spiritului de voluntariat in
comuna noastra, multe actiuni desfasurandu-se la initiativa si cu participarea directa a voluntarilor,
deseori cu resurse financiare limitate.
In final trebuie spus ca toate aceste realizari pe care le-am prezentat, dar si altele omise,
poate, au fost posibile datorita bunei colaborari pe care am avut-o cu membrii Consiliului Local, cu
angajatii Primariei, cu conducerea Scolii Gimnaziale nr. 1 Draxeni, dar si cu ceilalti factori de
decizie din comunitatea noastra, si nu in ultimul rand cu sprijinul cetatenilor comunei noatre, fapt
pentru care va multumesc tuturor si urez continuarea pe aceiasi linie si cu rezultate mai bune in anul
urmator.
Vă mulţumesc!
Rebricea, 30 decembrie 2014

PRIMAR,
ing. Radu Valerică
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