ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA Nr. 17/2018
privind revocarea Hotararii Consiliului local al comunei Rebricea, nr. 15/27.04.2018 privind
trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Rebricea, județul Vaslui, în domeniul
privat al comunei Rebricea, județul Vaslui si a Hotararii Consiliului local al comunei Rebricea,
nr. 16/27.04.2018 privind darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 14103 mp
aparținând domeniului privat al comunei Rebricea, județul Vaslui, situat în intravilanul satului
Draxeni, către Parohia Draxeni, pentru construcția unui complex social filantropic destinat
categoriilor de persoane vulnerabile

având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea şi raportul de
avizare favorabil al comisiei de specialitate;
- adresa Ministerului Educatiei Nationale – Unitatea de Management al Proiectelor
pentru Modernizarea Retelei Scolare si Universitare nr. 1510/03.05.2018, prin care
informeaza institutia ca pentru obiectivul Gradinita program normal Draxeni, Rebricea,
constructie noua cu 2 sali de grupa, cuprins in cadrul Programului Reforma Educatiei
Timpurii, au fost contractate serviciile de proiectare – adaptare la teren a proiectului tip;
în conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificarile si completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare
aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „b”, art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit.
„b” și art. 120 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se revoca Hotararea Consiliului local al comunei Rebricea, nr.
15/27.04.2018 privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Rebricea, județul
Vaslui, în domeniul privat al comunei Rebricea, județul Vaslui si a Hotararii Consiliului local
al comunei Rebricea, nr. 16/27.04.2018 privind darea în folosință gratuită a terenului în
suprafață de 14103 mp aparținând domeniului privat al comunei Rebricea, județul Vaslui,
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situat în intravilanul satului Draxeni, către Parohia Draxeni, pentru construcția unui complex
social filantropic destinat categoriilor de persoane vulnerabile.
Art.2. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii
nr. 544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
in termenul prevazut de lege.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va
comunica primarului comunei Rebricea, compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui si Institutiei Prefectului – judetul
Vaslui, in termenul prevazut de lege.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
Rebricea, 31 mai 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,

Vatavu Titi

p.Onu Alina - Elena
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT URBANISM ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei
Rebricea nr. 15/27.04.2018 privind trecerea unui imobil din domeniul public al
comunei Rebricea, județul Vaslui, în domeniul privat al comunei Rebricea, județul
Vaslui și a Hotărârii Consiliului local al comunei Rebricea nr. 16/27.04.2018 privind
darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 14103 mp aparținând
domeniului privat al comunei Rebricea, județul Vaslui, situat în intravilanul satului
Draxeni, către Parohia Draxeni, pentru construcția unui complex social filantropic
destinat categoriilor de persoane vulnerabile.

Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Rebricea are la bază necesitatea
adoptarii unei hotărâri prin care sa se revoce Hotărârile Consiliului local ale comunei
Rebricea nr. 15/28.02.2017 și nr. 16/27.04.2018, adoptate în scopul trecerii unui imobil din
domeniul public în domeniul privat și darea în folosință a acestui imobil către Parohia
Draxeni pentru construcția unui complex social filantropic destinat categoriilor de persoane
vulnerabile.
Ca urmare a adresei cu nr. 1510/03.05.2018, Ministerul Educației Naționale prin
Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Retelei Scolare si Universitare,
informează primăria comunei Rebricea că au fost contractate serviciile de proiectare –
adaptare la teren a proiectului “Grădiniță cu program normal Draxeni, Rebricea, construcție
nouă cu două săli de grupă” – cuprins în cadrul Programului Reforma Educației Timpurii.
Pentru continuarea proiectului sunt necesare emiterea documentelor necesare
(documente cadastrale, certificat de urbanism) pentru amplasamentul fezabil care se află pe
imobilul în suprafață totală de 14103 mp, imobil ce a făcut obiectul hotărârilor mai susmenționate.
Astfel, potrivit H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, este necesar ca terenul pe
care va fi amplasată grădinița să fie în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei.
Din aceste considerente, cu respectarea prevederilor legale, propun adoptarea
proiectului de hotarare in forma prezentata de initiator.
11 mai 2018
Referent,
Luchian Laurențiu-Nicolae
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la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rebricea nr.
15/27.04.2018 privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Rebricea, județul
Vaslui, în domeniul privat al comunei Rebricea, județul Vaslui și a Hotărârii Consiliului local
al comunei Rebricea nr. 16/27.04.2018 privind darea în folosință gratuită a terenului în
suprafață de 14103 mp aparținând domeniului privat al comunei Rebricea, județul Vaslui,
situat în intravilanul satului Draxeni, către Parohia Draxeni, pentru construcția unui complex
social filantropic destinat categoriilor de persoane vulnerabile.

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat prezentul proiect de hotarare motivat de adresa cu nr. 1510/03.05.2018 a
Ministerului Educației Naționale, care prin Unitatea de Management a Proiectelor pentru
Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare ne înștiințează asupra faptului că pentru obiectivul de
investiție “Grădiniță cu program normal Draxeni, Rebricea, construcție nouă cu două săli de grupă” –
cuprins în cadrul Programului Reforma Educației Timpurii, au fost contractate serviciile de serviciile
de proiectare și adaptare la teren a proiectului.
Prin Hotărârile cu nr. 15/27.04.2018 și 16/27.04.2018, imobilul în suprafață totală de 14103
mp a fost trecut din domeniul public, în domeniul privat al comunei, și ulterior dat în folosință
gratuită Parohiei Draxeni în scopul construirii unui complex social filantropic destinat categoriilor de
persoane vulnerabile. Precizez că la data adoptării acestor hotărâri, grădinița care urma să se realizeze
pe acest amplasament se afla pe lista proiectelor cu prioritate scăzută.
Pentru continuarea proiectului este necesar ca terenul pe care va fi amplasată grădinița să se
regăsească în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei. De asemenea, sunt
necesare emiterea documentelor specifice demarării unei investiții publice (documente cadastrale,
certificat de urbanism) pentru amplasamentul fezabil care se află pe imobilul în suprafață totală de
14103 mp, imobil ce a făcut obiectul hotărârilor mai sus-menționate.
Ținând cont de necesitatea și oportunitatea realizării acestui proiect, precum și de înștiințarea
primită de la Ministerul Educației prin care s-a dat din nou “undă verde” investiției, cu încadrarea în
prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile și
completarile ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotarare, în forma prezentată
11 mai 2018
P R I M A R,

ing. Radu Valerică

