PROIECT
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 16.12.2016 in sedinta de indata 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 , lipseste nemotivat domnul consilier Ilinca Florinel si motivat domnul consilier
Burciu Romeu .
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 in sedinta din data de 15.12.2016. 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-l Borsan George Lucian
– consilier juridic , d-na Jitca Carmen – contabil .
Presedintele de sedinta domnul Moisi Tantu , preia conducerea lucrarilor sedintei.
Presedintele de sedinta, domnul Moisi Tantu supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcea , judetul Galati pe
anul 2016;
2. 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 .
Participa la sedinta : d-na director Bujor Virginia , d-na director Paduraru Maria si d-na
contabil scoala Comanici Gherghina .
Punctul 1 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Moisi Tantu da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al
comunei Barcea , judetul Galati pe anul 2016;
Se da cuvantul doamnei Jitca Carmen 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 Trandafir Ionel , d-na Comanici Gherghina , d-l Lazar Florin, d-l
Iacob Frumuzache , d-l primar Zamfir Constantin .
Domnul Trandafir Ionel – ati incercat sa dati vina pe noi pentru ca nu s-a votat Proiectul de
hotarare privind rectificarea bugetului local si cadrele didactice nu si-au primit salariile dar ma intreb
eu toate celelalte primarii ce au facut , scolile celelalte cum au luat banii .
Doamna contabil scoala Comanici Gherghina – mai sunt comune care nu au dat banii nici cei
de la Corod nu au primit salariile .
Domnul consilier Lazar Florin – sunt la al II lea mandat , la fiecare buget , la fiecare repartizare
de bani sunt discutii , nu exista transparenta , nu din cauza noastra nu s-au luat salariile ci pentru ca
cele 2 miliarde de lei sunt pentru salariile lui Siviu Vrinceanu si doamna Carmen . Doamna secretar
aduceti reportofonul si inregistrati ce se discuta in sedinta .

Domnul consilier Iacob Frumuzache – nu s-au dat explicatii in Expunerea de motive ce se fac
cu cele 2 miliarde de lei . Aici se spune ca sunt drepturi salariale dar ale cui ?
Eu as fi vrut sa fie si doamna Carmen aici sa dea explicatii , dansa este sefa contabila. Poate
face Proiect de hotarare sa primeasca drepturile salariale . Noi cei din Consiliul local am fost dusi in
eroare cand vive Curtea de Conturi v-a pune sechestru pe bunurile mobile si imobile ale fiecarui
consilier .
Domnul primar Zamfir Constantin – nu Consiliul local e responsabil , consiliul local cu banii
primiti ii duce catre un capitol sau altul , raspunde ordonatorul de credite si contabilul . Plata pentru
domnul Vrinceanu si d-na Jitca trebuia facuta chiar daca nu erau acesti bani veniti .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (2) litera “a” din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu votul
majoritatii consilierilor locali in functie .
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare .
Secretarul noteaza rezultatul votului si-l face cunoscut presedintelui de sedinta care anunta ca
au votat ,,pentru’’ 9 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 2 al ordinei de zi – Diverse .
Domnul consilier Caluian Viscentiu – eu am votat “pentru” la Proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului dar domnule primar acesti bani sa nu mearga la d-na Jitca si d-l Vrinceanu .
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,
MOISI TANTU

SECRETAR,
Cristian Constantina

