ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 29.07.2016 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Barcea
convocata de primarul comunei, care are loc la sediul Consiliului local Barcea la ora 9,30.
Secretarul Consiliului Local Barcea face apelul nominal al consilierilor si constata ca sunt prezenti
12 consilieri lipsesc motivat domnul Blanaru Fani , domnul Ilinca Florinel si doamna Taranu Policsenia.
Sedinta este legal constituita si isi poate incepe lucrarile.
Secretarul intreaba consilierii daca au obiectiuni cu privire la cele consemnate in procesul
verbal incheiat in sedinta consiliului local din sedinta anterioara . Nefiind obiectiuni cu privire la
continutul procesului verbal il supune spre aprobare consiliului local si este aprobat in unanimitate de
voturi.
In continuare secretarul face cunoscut ca la sedinta au fost invitati d-na Filipoiu Alina Nicoleta
– resurse umane , d-l Popa Tiberiu – administrator public si d-na Trandafir Iurist Marcela Creola –
consilier asistent.
Presedintele de sedinta doamna Taranu Policsenia este absent motivat , se propune un nou
presedinte de sedinta domnul consilier Anghel Ilie . Se supune la vot propunerea si se voteaza „pentru „
cu 12 voturi ca domnul consilier Anghel Ilie sa fie presedinte de sedinta pentru aceasta data .
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie supune spre aprobare urmatorul proiect al ordinei de
zi :
1. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 45 din 31.10.2013 ;
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului UAT comuna Barcea in Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara „Serviciul Regional Apa Galati „ si acordarea unui mandat
special acestuia ;
3. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a Statului de functii al Primariei
comunei Barcea , judetul Galati pe anul 2016 ;
4. Diverse .
Supus la vot proiectul ordinei de zi in forma propusa in sedinta se aproba , cu 12 voturi
pentru ».
Presedintele de sedinta face cunoscut ca sedinta este publica .

«

Punctul 1 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 45 din
31.10.2013 ;
Se da cuvantul doamnei Trandafir Iurist Marcela Creola pentru a prezenta raportul de specialitate.
Se da cuvantul presedintilor de comisii de specialitate nr.1,2 si 3 a consiliului local pentru a
prezenta raportul de avizare al proiectului de hotarare.
Se solicita inscrieri la cuvant.
Se inscriu la cuvant : d-l Burciu Romeu , d-l Druta Costica .

Domnul consilier Burciu Romeu – eu cred ca nu sunt probleme cu acest proiect de hotarare , aici
s-a schimbat doar titlul , din punctul meu de vedere nu e o problema importanta si nu avem de ce nu vota
acest proiect .
Domnul consilier Druta Costica – s-a intocmit un proiect de hotarare in baza unei cerinte formulate
de SC APA CANAL SA prin adresa . s-a inlocuit in titlul proiectului Asistenta tehnica cu Sprijin , noi
am aprobat initial proiectul , acesta se incadreaza in legislatia in vigoare .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu votul majoritatii
membrilor prezenţi.
Secretarul noteaza rezultatul votului si-l face cunoscut presedintelui de sedinta care anunta ca au
votat ,,pentru’’ 12 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 2 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului
UAT comuna Barcea in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Serviciul Regional Apa Galati „ si
acordarea unui mandat special acestuia ;
Se da cuvantul domnului Anghel Ilie pentru a prezenta raportul de specialitate.
Se da cuvantul presedintilor de comisii de specialitate nr.1,2 si 3 a consiliului local pentru a
prezenta raportul de avizare al proiectului de hotarare.
Se solicita inscrieri la cuvant.
Se inscriu la cuvant : d-l Burciu Romeu , d-l Iacob Frumuzache , d-l Trandafir Ionel .
Domnul consilier Burciu Romeu – eu cred ca trebuia schimbata ordinea proiectelor in cadrul
ordinei de zi intai sa fie aprobata organigrama si apoi sa se faca aceasta propunere ;
Domnul consilier Iacob Frumuzache – daca a fost propus domnul Popa Tiberiu as recomanda sa
reprezinte cu cinste si demnitate toti cetatenii din comuna in aceasta adunare generala .
Domnul consilier Trandafir Ionel – domnul administrator trebuie sa lupte pentru cetatenii comunei
Barcea , in momentele cand sunt modificari sa aduca la cunostinta consiliului local ce s-a hotarat in
Adunarea Generala .
Domnul consilier Druta Costica – postul de administrator public a fost aprobat , domnul primar nu
stia daca este sau nu mai este primar . Reprezentarea cu mandat special ii da o alta putere de
reprezentare in Adunarea Generala , sa speram ca o sa reprezinte cetatenii comunei cat mai bine .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu votul majoritatii
membrilor prezenţi.
Secretarul noteaza rezultatul votului si-l face cunoscut presedintelui de sedinta care anunta ca au
votat ,,pentru’’ 12 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat .
Punctul 3 al ordinei de zi .
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind modificarea organigramei si a
Statului de functii al Primariei comunei Barcea , judetul Galati pe anul 2016 ;
Se da cuvantul domnului Anghel Ilie pentru a prezenta raportul de specialitate.
Se da cuvantul presedintilor de comisii de specialitate nr.1,2 si 3 a consiliului local pentru a
prezenta raportul de avizare al proiectului de hotarare.

Se solicita inscrieri la cuvant.
Se inscriu la cuvant : d-l Lazar Florin , d-l Trandafir Ionel , d-l Burciu Romeu , d-l Iacob
Frumuzache , d-l primar Zamfir Constantin .
Domnul consilier Lazar Florin – in organigrama au aparut doua posturi noi – sef birou si sef
serviciu eu nu stiu daca aveam nevoie de aceste posturi . Nu stiu daca lucrurile astea tin de parerea mea
dar nu aveam nevoie .
Domnul consilier Trandafir Ionel – in forma propusa, in comisie am votat pentru dar sunt sefi
peste sefi la Compartimentul Contabilitate , poate fi un sef serviciu si nu si un post sef birou – nu cred ca
este necesar , sunt salarii mai tipatoare eu cred ca mai trebuie gandita toata chestia .
Domnul consilier Burciu Romeu – eu sunt de acord cu domnul Trandafir , inteleg la Primar s-a
infiintat administrator public , pleaca primarul este cineva care-l inlocuieste dar acum avem la
contabilitate 2 sefi si 3 subalterni . Nu pot fi de acord cu doua functii de conducere , am vazut ca
doamna Jitca scrie acolo ca nu are putere publica , pentru dansa ar trebui asteptat ca justitia sa-si spuna
cuvantul .
Domnul consilier Iacob Frumuzache – eu subliniez acelasi lucru o persoana cu doi ani
condamnare chiar si cu suspendare nu poate sa mai lucreze in aceleasi conditii . Nu contest pregatirea
profesionala a doamnei Jitca Carmen dar totusi .
Domnul primar Zamfir Constantin – doamna Jitca Carmen a venit la serviciu o perioada fara sa fie
retribuita , ar trebui sa asteptam ca instanta sa se pronunte definitiv atat in cazul dansei si atunci vom
vedea daca dansa mai poate veni la serviciu . Postul de sef birou era si anterior , postul care se
transforma este de la administrativ la Sef serviciu contabilitate , Taxe si impozite , daca vrem sa avem
un contabil bun nu vine nimeni la primarie pe doi lei . Trebuie sa ne concentram pe taxe si impozite sa
strangem bani sa lasam campania electorala sa spunem oamenilor sa-si plateasca impozitele si taxele
sau vor fi executati . Memrii consiliului local sa spuna oamenilor ca este obligatoriu sa se plateasca .
Doamna secretara Cristian Constantina – solicita consiliului local sa se voteze Organigrama si
Statul de functii si cu modificarea ca postul de Consilier personal al primarului sa fie declarat vacant in
urma dispozitiei de incetare de drept a Contractului de munca a domnului Vrinceanu Silviu .
Domnul presedinte de sedinta Anghel Ilie supune la vot propunerea facuta de d-na secretar , si
noteaza rezultatul au votat ,,pentru’’ 8 consilieri , „impotriva „ 4 consilieri : d-l Lazar Florin, d-l Burciu
Romeu, d-l Druta Ion si d-l Iacob Frumuzache .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu votul majoritatii
membrilor prezenţi.
Secretarul noteaza rezultatul votului si-l face cunoscut presedintelui de sedinta care anunta ca au
votat ,,pentru’’ 7 consilieri , „impotriva „ 5 consilieri : d-l Trandafir Ionel , d-l Lazar Florin, d-l Burciu
Romeu, d-l Druta Ion si d-l Iacob Frumuzache .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat .
Punctul 4 al ordinei de zi – Diverse
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie da citire adresei inregistrata la nr. 4849/15.06.2016 a
domnului administrator Popa Tiberiu referitor la Gradinita nr. 1 Barcea – spatii de joaca . Domnii
consilieri spun ca nu este de competenta dumnealor , gradinita se va inchide , va raspunde domnul
consilier Druta Costicareferitor la aspectele semnalate .
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie da citire adresei inregistrata la nr. 4847/15.06.2016 a
domnului administrator Popa Tiberiu referitor la Gradinita nr. 1 Barcea – gard , grup sanitar , curtea
gradinitei .

Domnii consilieri spun ca nu este de competenta dumnealor , gradinita se va inchide , va
raspunde domnul consilier Druta Costica .
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie da citire adresei inregistrata la nr. 5687/21.07.2016 –
referitor inchiriere camin cultural . Domnul primar aduce la cunostinta ca , caminul cultural se va renova
si o sa fie construit tip amfiteatru si o sa fie destinat strict activitatilor culturale .
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie da citire adresei inregistrata la nr. 5462/13.07.2016
referitor la alimentare cu energie electrica pe strada Salcamilor . Domnuii consilieri spun ca nu sunt
fonduri alocate la bugetul local pentru situatia prezentata de semnatarii cererii .
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie da citire adresei inregistrata la nr. 5511/13.07.2016 a
d-lor Ilinca Florinel si Lazar Florin referitor la locuinte fara acte de proprietate . Se arata ca sunt
aproximativ 45 locuinte fara acte de proprietate pe strada Mihail Kogalniceanu . Domnul Lazar Florin
care participa la sedinta spune ca nu se mai solicita raspuns la cerere deoarece s-au inteles cu domnul
primar si se incearca rezolvarea problemei conform legislatiei in vigoare .
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie da citire adresei inregistrata la nr. 5510/13.07.2016
a d-loe Lazar Florin si Ilinca Florinel referitor la cainii fara stapan . Se aduce la cunostinta Consiliului
local ca d-na Trandafir Iurist Marcela Creola a intocmit si trimis cerere de oferta pentru serviciul de
strangere respectiv de cazare a cainilor si nu s-a primit nici un raspuns .
Domnul Lazar Florin a spus ca rezolva dansul si o sa primim oferte in cel mai scurt timp , trebuie sa
avem si bani in bugetul local .
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie da citire adresei inregistrata la nr. 5509/13.07.2016
a domnilor Lazar Florin si Ilinca Florinel referitor la raspunsul primit de d-l Ilinca Florinel de la S.C.
Electrica S.A.. Domnul primar Zamfir Constantin aduce la cunostinta ca s-au eliberat adeverinte pentru
electrica si spera sa se rezolve problema cu energia electrica in comunitatea de romi .
Domnul primar Zamfir Constantin spune ca beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim
garantat au drepturi dar au si obligatii de aceea toti sa-si efectueze orele de munca in folosul comunitatii
daca nu vor fi suspendati pe perioadele respective cand nu-si indeplinesc indatoririle de la ajutorul
social . De asemenea dansul mai arata ca un domn consilier a facut reclamatie la politia economica au
trebuit doi angajati doua zile sa faca copii conforme cu originalul cerute de organele de cercetare .
Nemaifiind probleme de ridicat presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Secretarul invita domnii consilieri sa semneze registrul cu prezenta consilierilor la sedinta.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, intr-un singur exemplar.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANGHEL ILIE

SECRETAR,
Cristian Constantina

