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Nr. 1109 din 28.02.2017

PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 28 februarie 2017, ora 1300

SECRETARUL COMUNEI

- Face apelul nominal al membrilor Consiliului local şi constată că sunt prezenţi 12 consilieri
(lipseste domnul consilier Nicu Doru) din 13, 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:
▪ Domnul Luchian Laurentiu, referent(manager RECL) in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Rebricea.
▪ Domnul Ciubotaru Andrian, sef S.V.S.U. 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, MIHAILA NECULAI.
În conformitate cu Dispoziţia nr. 112 din 22.02.2017 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de astăzi, 28
februarie 2017, ora 1300, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării directe a unei suprafețe de teren de
933 mp aparținând domeniului privat al comunei Rebricea, județul Vaslui, situat în intravilanul
satului Tufeștii de Jos, Parohiei Draxeni din comuna Rebricea, pentru construirea unei biserici.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea dimensionării traseului 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.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” comuna Rebricea, judeţul Vaslui, pentru anul 2017.
4. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada martie mai 2017.
5. Raport de activitate a consilierilor locali, pe anul 2016.
6. Interpelari si raspunsuri.
Nemaifiind si alte propuneri se supune la vot ordinea de zi:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
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In unanimitatea voturilor celor prezenti, 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
concesionării directe a unei suprafețe de teren de 933 mp aparținând domeniului privat al
comunei Rebricea, județul Vaslui, situat în intravilanul satului Tufeștii de Jos, Parohiei Draxeni
din comuna Rebricea, pentru construirea unei biserici.
- Dau cuvântul domnului Luchian Laurentiu-Nicolae, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unei
suprafețe de teren de 933 mp aparținând domeniului privat al comunei Rebricea, județul Vaslui,
situat în intravilanul satului Tufeștii de Jos, Parohiei Draxeni din comuna Rebricea, pentru
construirea unei biserici.
- 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
directe a unei suprafețe de teren de 933 mp aparținând domeniului privat al comunei Rebricea,
județul Vaslui, situat în intravilanul satului Tufeștii de Jos, Parohiei Draxeni din comuna
Rebricea, pentru construirea unei biserici.
- 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 directe a unei suprafețe de teren de 933 mp aparținând domeniului
privat al comunei Rebricea, județul Vaslui, situat în intravilanul satului Tufeștii de Jos, Parohiei
Draxeni din comuna Rebricea, pentru construirea unei biserici.
- 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 directe a unei suprafețe de teren de 933 mp aparținând domeniului
privat al comunei Rebricea, județul Vaslui, situat în intravilanul satului Tufeștii de Jos, Parohiei
Draxeni din comuna Rebricea, pentru construirea unei biserici.
DISCUTII:
Domnul consilier Morariu Ionel intreaba daca pe terenul in suprafata de 933 mp. este
construita si biserica veche.
Domnul consilier Vatavi Titi raspunde ca da, este inclusa si biserica veche.
Domnul consilier Morariu Ionel vrea sa stie daca pentru a se intocmi proiectul si pentru
obtinerea autorizatiei de construire a bisericii, Parohia Draxeni trebuie sa fie proprietarul acestui teren.
Domnul Luchian Laurentiu precizeaza ca nu e obligatoriu sa fie proprietar, se poate obtine
autorizatia si cu contractul de concesiune.
➢
Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind aprobarea
concesionării directe a unei suprafețe de teren de 933 mp aparținând domeniului privat al
comunei Rebricea, județul Vaslui, situat în intravilanul satului Tufeștii de Jos, Parohiei Draxeni
din comuna Rebricea, pentru construirea unei biserici.

Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
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In unanimitate (12 voturi „pentru” din 13 care alcatuiesc consiliul local; lipseste domnul
consilier Nicu Doru), 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 proiectul de hotărâre privind aprobarea dimensionării traseului
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 Luchian Laurentiu, pentru a prezenta raportul compartimentului
de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea dimensionării traseului 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 traseului 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 viceprimar considera ca adoptarea unei hotarari este o urgenta, deoarece sunt foarte
multi navetisti, elevi si cadre didactice care sunt nevoiti sa se trezeasca in fiecare zi prea devreme
pentru a ajunge la cursurile scolare.
Domnul consilier Morariu Ionel arata faptul ca microbuzul care circula de la Iasi-Vaslui si retur
nu prea are clienti.
Domnul consilier Zaharia Vasile spune ca de la Iasi la Scanteia are persoane, sunt navetisti.
Domnul primar precizeaza ca la prima licitatie, transportatorul declarat castigator a fost nevoit
sa renunte, deoarece nu a primit statie pe traseul Vaslui-Rebricea si spera ca intr-un viitor apropiat pe
acest traseu sa circule curse regulate.
➢ Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind aprobarea
dimensionării traseului 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 (12 voturi „pentru” din 13 care alcatuiesc consiliul local; lipseste domnul
consilier Nicu Doru), proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Am să prezint hotărârea în întregime.
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3. Trecem la cel de-al treilea punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnului primar,
Radu Valerică, pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor” - comuna Rebricea, judeţul Vaslui, pentru anul 2017.
- Dau cuvântul domnului Ciubotaru Andrian, pentru a prezenta raportul compartimentului
de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”
- comuna Rebricea, judeţul Vaslui, pentru anul 2017.
- 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 „Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor” - comuna Rebricea, judeţul Vaslui, pentru anul 2017.
DISCUTII:
Domnul Ciubotaru Adrian precizeaza ca planul nu a suferit modificari, insa legea prevede ca
trebuie aprobat anual prin hotarare a consiliului local.
Domnul consilier Morariu Ionel spera ca in acest an sa nu fie evenimente majore si sa nu se
inregistreze pagube.
Domnul Ciubotaru Andrian informeaza ca anul trecut au fost pagube minore inregistrate in urma
inundatiilor, dar populatia varstnica s-a panicat mai mult in urma cutremurului care a avut loc pe
teritoriul Romaniei.
➢
Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţie privind
aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” - comuna Rebricea, judeţul Vaslui,
pentru anul 2017.
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
consilier Nicu Doru), 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 Valerică, pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă,
pentru perioada martie – mai 2017.
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 martie – mai 2017.
Supunem la vot:
- Cine este „pentru” ?
- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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Am să prezint hotărârea în întregime.
5. Trecem la cel de-al cincilea punct înscris pe ordinea de zi şi dau cuvântul domnilor consilieri,
pentru a-si prezenta Raportul de activitate, pe anul 2016.
Se solicita de doamna secretar depunerea la dosarul de sedinta, pana la sfarsitul
saptamanii, a rapoartelor de activitate ale domnilor consilieri, care nu le-au depus pana astazi,
data sedintei.

6. Interpelari si raspunsuri.
6.1. Domnul viceprimar prezinta adresa primita de la OS Padureni prin care informeaza ca in
perioada imediat urmatoare se va deschide parchet de taiere a masei lemnoase pe raza comunei
Rebriceai si pe fiecare sat este repartizata o cantitate de lemn care poate fi achizitionata de catre
locuitorii comunei.O familie nu poate achizitiona mai mult de 4 mc de lemn.
Domnul viceprimar inmaneaza consilierilor locali tabele pe care vor fi trecute persoanele care
intentioneaza sa se prezinte la reprezentantul ocolului silvic pentru a-si achizitiona lemn.
Domnul consilier Zaharia Vasile intreaba cine va fi trecut in tabel, cumparatorul su
transportatorul.Daca o persoana in varsta vrea sa-si ia lemne, dar nu se poate deplasa in padure si il
plateste pe un om cu o caruta, al cui act de identitate va fi trecut?
Domnul viceprimar spune ca va suna la OS Padureni si va cere lamuriri.

6.2. Domnul consilier Nantu Costel il informeaza pe domnul viceprimar ca santurile de pe
drumul care face legatura intre satele Ratesu-Cuzei si Bolati sunt inguste si recomanda ca acestea sa
aiba dimensiunea mai mare, asa cum erau inainte, atunci cand erau facute cu beneficiarii Legii nr.
416/2001.
Domnul viceprimar spune ca dupa aprobarea bugetului local se va avea in vedere remedierea
situatiei, in sensul ca se va aloca o suma pentru combustibil, ca santurile sa fie executate cu
buldoexcavatorul din dotarea institutiei.
Domnul Ciubotaru Andrian precizeaza ca pamantul care este scos din sant trebuie transportat
in alta locatie, deoarece la o ploaie abundenta este adus la loc.
6.3. Domnul consilier Zaharia Nicolae supune atentiei situatia aparuta pe drumul „Mal Ghiol” din
satul Draxeni.Paraul trebuie curatat, pe canal au crescut puieti de rachita.In curand vin ploile de
primavara, gradinile populatiei vor fi inundate si recomanda ca cei vinovati sa fie somati pentru a-si
curata terenul din fata locuintei.
Domnul viceprimar intreaba daca acesti oameni au terenul pana in canal.
Doamna consilier Marian Maricica raspunde ca da, terenul este pana in canal.
Doamna secretar este de parere ca fiecare cetatean trebuie sa-si faca curetenie in fata
proprietatii si nu trebuie sa astepte ajutorul beneficiarilor Legii nr. 416/2001.
6.4. Domnul consilier Vatavu Titi readuce in discutie problema cu care se confrunta locuitorii
satului Tufestii de Jos si anume fanarul construit ilegal de catre numitul Carlescu Costica.Comunitatea
este revoltata ca aceasta constructie este ridicata pe domeniul public al primariei.In trecut, langa
locuinta lui era un drum de acces, iar in prezent este blocat datorita fanarului construit.
Domnul Luchian Laurentiu spune ca rezolvarea problemei se face in trei pasi: somatie, apoi
se aplica sanctiune(amenda) si in final se trece la demolare.
Supun la vot procesul – verbal încheiat în şedinţa anterioară:
- Cine este „pentru” ?
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- Cine este „contra” ?
- Cine se abţine ?
In unanimitate (12 voturi „pentru” din 13 care alcatuiesc consiliul local; lipseste domnul
consilier Nicu Doru), se aproba.
Domnul primar, Radu Valerică convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei
Rebricea, pentru data de 31 martie 2017, ora 1300, ce va avea loc la sediul administrativ al Primăriei
comunei Rebricea, cu următoarea ordine de zi:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Mihaila Neculai

SECRETAR,
p. Onu Alina – Elena
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