ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 23.12.2016 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Barcea
convocata de primarul comunei, care are loc la sediul Consiliului local Barcea la ora 8,00.
Secretarul Consiliului Local Barcea face apelul nominal al consilierilor si constata ca sunt prezenti
13 consilieri , lipseste nemotivat domnul Ilinca Florinel .
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 16.12.2016 . 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-l Maros Laurentiu .
Presedintele de sedinta, domnul Moisi Tantu supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 1 din 23.06.2016 privind
alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali declarati alesi la
alegerile locale din data de 05.06.2016 ;
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului MAROS
LAURENTIU ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unui post 0,50 norma informatician II (S) in
0,50 norma informatician I (S) din Statul de functii al Scolii Gimnaziale nr. 1 si al Scolii
Gimnaziale nr. 2 comuna Barcea, judetul Galati ;
4. Diverse .
Supus la vot proiectul ordinei de zi in forma propusa in sedinta se aproba , cu 13 voturi
« pentru ».
Presedintele de sedinta face cunoscut ca sedinta este publica .
La sedinta participa si domnul Serban Ion din comuna Barcea , judetul Galati .
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 modificarea si completarea
H.C.L. nr. 1 din 23.06.2016 privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor
locali declarati alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016;
Se da cuvantul doamnei secretar Cristian Constantina 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 propuneri privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor
locali declarati alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016 .
Domnul consilier Anghel Ilie propune ca membru in comisia de validare a mandatelor de
consilieri locali pe domnul consilier Bira Dumitru .

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 prezenti .
Secretarul noteaza rezultatul votului si-l face cunoscut presedintelui de sedinta care anunta ca au
votat ,,pentru’’ 13 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 2 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Moisi Tantu da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Referatul semnat de Primar si secretar la proiectul de hotarare privind validarea
mandatului de consilier local al domnului MAROS LAURENTIU ;
Se da cuvantul presedintelui comisiei de validare domnul Bira Dumitru care aduce la cunostinta
ca s-a constatat ca au fost respectate dispozitiile legale si ca nu sunt cazuri de incompatibilitate , fapt
pentru care s-a hotarat sa se propuna validarea domnului Maros Laurentiu .
Domnul Maros Laurentiu depune Juramantul in fata membrilor Consiliului local .
Dupa prezentarea materialelor Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant.
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
prezenti .
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’’ 13 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 3 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 aprobarea transformarii unui
post 0,50 norma informatician II (S) in 0,50 norma informatician I (S) din Statul de functii al Scolii
Gimnaziale nr. 1 si al Scolii Gimnaziale nr. 2 comuna Barcea, judetul Galati ;
Se da cuvantul doamnei secretar Cristian Constantina 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 .
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 prezenti .
Secretarul noteaza rezultatul votului si-l face cunoscut presedintelui de sedinta care anunta ca au
votat ,,pentru’’ 12 consilieri , „abtinere” domnul consilier Lazar Florin .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 4 al ordinei de zi – Diverse
Presedintele de sedinta, domnul Moisi Tantu solicita inscrieri la cuvant .
Se inscriu la cuvant : d-l Serban Ion care aduce la cunostinta consiliului local faptul ca dansul nu
si-a recuperat tot terenul conform Legilor fondului funciar .

Presedintele de sedinta domnul Moisi Tantu il roaga pe domnul Serban Ion sa prezinta in copii
xerox actele dansului spre analiza Consiliului local si la urmatoarea sedinta a Consiliului local domnul
Serban Ion sa primeasca raspuns .
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

