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Nr. 1397 din 15.03.2017

PROCES – VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei de indata a Consiliului
local al comunei Rebricea, din data de 15 martie 2017, ora 0900
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-Nicolae, referent(manager RECL) 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, MORARIU IONEL.
În conformitate cu Dispoziţia nr. 143 din 14.03.2017 emisă de primarul comunei Rebricea,
Consiliul local al comunei Rebricea a fost convocat în şedinţă de indata, pentru data de astăzi, 15
martie 2017, ora 0900, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei
„MODERNIZARE DC 152 DIN DJ 248 – TUFEȘTII DE JOS ȘI STRĂZI ÎN
LOCALITĂȚILE BOLAȚI ȘI TUFEȘTII DE JOS, COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL
VASLUI”.
Nemaifiind si alte propuneri se supune 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.
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
indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „MODERNIZARE DC 152 DIN DJ 248 – TUFEȘTII
DE JOS ȘI STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE BOLAȚI ȘI TUFEȘTII DE JOS, COMUNA
REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI”.
- Dau cuvântul domnului Luchian Laurentiu-Nicolae, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai investiţiei „MODERNIZARE DC 152 DIN DJ 248 – TUFEȘTII DE JOS ȘI STRĂZI
ÎN LOCALITĂȚILE BOLAȚI ȘI TUFEȘTII DE JOS, COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL
VASLUI”.
- Dau cuvântul domnului consilier, Zaharia Petrea, preşedintele comisiei de specialitate
pentru activitati economico-financiare, agricultura, juridica si disciplina, pentru a prezenta
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raportul de AVIZARE al comisiei la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai investiţiei „MODERNIZARE DC 152 DIN DJ 248 – TUFEȘTII DE JOS ȘI
STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE BOLAȚI ȘI TUFEȘTII DE JOS, COMUNA REBRICEA,
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 ai investiţiei „MODERNIZARE DC 152 DIN DJ 248 –
TUFEȘTII DE JOS ȘI STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE BOLAȚI ȘI TUFEȘTII DE JOS,
COMUNA REBRICEA, 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 ai investiţiei „MODERNIZARE DC 152 DIN DJ 248 –
TUFEȘTII DE JOS ȘI STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE BOLAȚI ȘI TUFEȘTII DE JOS,
COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI”.
DISCUTII:
Domnul primar face precizarea ca acest proiect a fost initiat datorita faptului ca in aceasta
perioada au fost modificate normativele tehnice in constructia drumurilor.Totodata, specifica faptul ca,
aceasta investitie trebuia demarata inca din anul 2009, doar ca nu s-a primit finantare din partea
Consiliului Judetean.Proiectul a fost declarat eligibil, iar la licitatie au participat un numar de 7
ofertanti, fiind declarata castigatoare firma SC Corevas SA Vaslui.In anul 2016 institutia a fost
instiintata de catre aceasta firma ca a intrat in procedura de insolventa, prin urmare contractul incheiat a
fost reziliat.Reproiectarea este necesara, deoarece din anul 2009 si pana in prezent azizele, acordurile si
autorizatiile au expirat.
Domnul consilier Spuza Vasile intreaba daca in proiect este inclus traseul care trece pe la
Marian Neculai din Draxeni.
Domnul primar raspunde ca da, deoarece acest drum este deja intabulat, iar cel de pe Mal Ghiol
nu este.
Domnul consilier Robac Florin arata faptul ca toate investitiile se fac pe zona Ratesu-Cuzei,
Bolati si Draxeni si spera ca pana in satul Tatomiresti sa fie turnat macar un trotuar, daca nu sunt bani
pentru modernizarea drumului.
Domnul consilier Morariu Ionel considera ca este o investitie foarte buna, deoarece drumul
deserveste populatia din 3 sate componente, iar pe timpul iernii este convins ca oamenii din Draxeni si
Tufestii de Jos vor circula pe acest traseu.
➢ Vom trece la adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „MODERNIZARE DC 152 DIN DJ 248 – TUFEȘTII
DE JOS ȘI STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE BOLAȚI ȘI TUFEȘTII DE JOS, COMUNA
REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI”.
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.
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:
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1. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local al comunei Rebricea,
nr. 16/28.02.2017 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 darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 933
mp aparținând domeniului privat al comunei Rebricea, județul Vaslui, situat în intravilanul
satului Tufeștii de Jos, Parohiei Draxeni, pentru construirea unei biserici.
3. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ” Investiţii pentru Reducerea
Poluării cu Nutrienţi în comuna Rebricea ”.
4. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui spatiu
apartinand domeniului privat al comunei Rebricea, judetul Vaslui.
5. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei
REBRICEA, în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilitati
publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad,
Husi si orasul Negresti, judeţul Vaslui.
6. Proiect de hotarare privind privind stabilirea normativelor de cheltuieli proprii pentru
Consiliului local, serviciile publice subordonate acestuia si Primaria comunei Rebricea.
7. Proiect de hotarare aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2017 si
estimarile pe anii 2018 – 2020.
8. Interpelari si raspunsuri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Morariu Ionel

SECRETAR,
p. Onu Alina – Elena
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