ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 31.10.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Barcea convocata
de primarul comunei, care are loc la sediul Consiliului local Barcea la ora 12,00.
Secretarul Consiliului Local Barcea face apelul nominal al consilierilor si constata ca sunt prezenti
13 consilieri lipsesc motivat domnul Bira Dumitru si 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 30.09.2016 . 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 Popa Tiberiu – administrator public si d-na Corpaci Maria – consilier superior .
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Barcea nr.
18 din 25.04.2016 privind preluarea si inregistrarea in patrimoniul public al comunei
Barcea , judeţul Galaţi a bunurilor de retur predate de operatorul regional APA
CANAL S.A. , reprezentand retele de canalizare , retele de apa , statii de pompare apa
uzata SPAU B1, B3, B4 ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico –
Economici aferenti proiectului de investitii „Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Galati in perioada 2014 – 2020”;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului actualizat si a listei prioritare de
investitii 2014 –2020 ;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea punerii la dispozitia „ Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Galati in perioada 2014-2020” a
terenurilor pentru reabilitarea si construirea investitiilor aferente acestuia
5. Proiect de hotarare privind acceptarea UAT Comuna Matca , judetul Galati ca membru in
A.D.I- ECOSERV Galati;
6. Proiect de hotarare privind achzitionarea de servicii de consultant , asistenta si/sau
reprezentare juridical pentru UAT comuna Barcea si Primarul comunei Barcea ;
7. 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 .
Participa la sedinta d-na Condurache Carmen in calitate de Manager Proiect – reprezentant SC
APA CANAL SA Galati in vederea prezentarii „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
Apa si Apa Uzata in judetul Galati in perioada 2014 – 2020”;
.
Punctul 1 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel da cuvantul domnului primar Zamfir
Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind modificarea si
completarea Hotararii Consiliului Local Barcea nr. 18 din 25.04.2016 privind preluarea si inregistrarea

in patrimoniul public al comunei Barcea , judeţul Galaţi a bunurilor de retur predate de
operatorul regional APA CANAL S.A. , reprezentand retele de canalizare , retele de apa , statii de
pompare apa uzata SPAU B1, B3, B4 ;
Se da cuvantul doamnei Corpaci Maria 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 Druta Costica .
Domnul consilier Druta Costica – acest proiect de hotarare se justifica prin faptul ca se cere sa se
modifice o hotarare din aprilie 2016 prin care in evidentele contabile s-au inregistrat bunuri cu o anumita
valoare dar la sfarsitul proiectului se constata ca valorile nu mai sunt aceleasi . Intervine o modificare la
statiile de pompare SPAU –ri care la sfarsitul proiectului au o valoare de 918.527,99 lei cu TVA . Era
necesar sa se intervina cu o modificare pentru inregistrarea corecta in evidenta contabila a UAT Barcea.
Sunt de acord cu proiectul de hotarare.
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu votul a două treimi din
numărul total al consilierilor locali în funcţie .
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 Trandafir Ionel da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de
fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico – Economici aferenti proiectului de investitii „Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Galati in perioada 2014 – 2020”;
Se da cuvantul doamnei Corpaci Maria pentru a prezenta raportul de specialitate.
Se da cuvantul presedintilor de comisii de specialitate nr.1, 2 si 3a consiliului local pentru a
prezenta raportul de avizare al proiectului de hotarare.
Se solicita inscrieri la cuvant.
Se inscriu la cuvant : d-l primar Zamfir Constantin , d-na Taranu Policsenia , d-l Druta Costica, dna Condurache Carmen , d-l Iacob Frumuzache , d-l Trandafir Ionel .
Domnul primar Zamfir Constantin – eu pot sa va informez cu ceea ce mi-a spus domnul director
Stan , ca se pot face extinderi si din surse proprii ale SC Apa Canal din profit , deci putem solicita
extinderi de apa sau canalizare si pentru strazile care nu sunt in proiect dar acestea se vor executa in
limita bugetului societatii . Pe POS Mediu I am avut binisor ca lungime , pe POS Mediu II aveam mai
putin decat va prezentam astazi dar am vorbit cu d-l director si cu cei care se ocupa de proiect si s-a mai
marit lungimea retelei de apa si cea de canalizare .
Doamna Taranu Policsenia – daca tot sunt reprezentantii societatii va aduc inca odata la cunostinta
ca la bloc sunt 6 apartamente in scara 1 si 3 locuinte imprejurul cladirii blocului care nu au prevazute
guri de scurgere a apei uzate , aceste guri sunt prevazute la scara II .
Doamna Condurache Carmen – in primul Proiect 2007-2013 s-au avut in vedere aglomerarile mai
mari de 10.000 locuitori asa s-a format aglomerarea Liesti , in acel proiect au fost fonduri limitate si nu
s-a putut acoperi toate solicitarile , in acest proiect au intrat 11 UAT –uri . Pentru proiectul din perioada
2014-2020 se adreseaza aglomerarilor cu peste 2000 de locuitori echivalenti deci UAT –uri mai mici si
sunt incluse 21 UAT –uri . In prima parte s-a facut Master planul – cu estimari si fara masuratori acum
Master planul s-a facut concret cu masuratori , studii geo , etc. Valoarea acceptata este de 96 mil. Euro ,
valoarea actuala la care s-a ajuns este de 151 mil euro , valoarea poate fi depasita cu max 20% cu

justificari si cu unele conditii , una din conditii sunt performantele de derulare a proiectului etapa I ,
numarul de utilizatori din primul proiect .
In legatura cu problema doamnei consilier – va pot spune ca s-au achizitionat materialele necesare
lucrarii de la bloc urmeaza sa se execute si lucrarea .
Domnul Iacob Frumuzache – aceeasi problema care a ridicat-o si d-na Taranu cu situatia de la
bloc . La scara 1 sunt doua partamente legate la apa la scara 2 nu s-a legat nimeni si ambele scurgeri sunt
la scara doi .
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 3 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea Master Planului
actualizat si a listei prioritare de investitii 2014 –2020 ;
Se da cuvantul doamnei Corpaci Maria 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.
Doamna Condurache Carmen – reprezentant SC Apa Canal SA Galati – aprobarea Master
planului care sa fie inclus si in Strategia de dezvoltarea a judetului este o conditie impusa de finantator.
Valoarea investitiilor aprobata pentru judetul Galati, in conformitate cu prevederile Master Planului
actualizat in anul 2013, este de 95.691.732 euro . Ca urmare a cantitatilor de lucrari rezultate in urma
efectuarii studiilor de teren si a masuratorilor topografice, coroborate cu modificarea normativelor
tehnice de proiectare privind siguranta la incendiu, la faza studiu de fezabilitate valoarea rezultata este
de 151.524.782 euro. In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, obiectivul
specific 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de
asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei finantarea prin POIM se poate aproba in limita
incadrarii in valoarea aprobata de 95.691.732 euro, cu depasirea valorii aprobate, in situatii temeinic
justificate, cu pana la 20%. Din acest considerent, a fost impusa etapizarea valorii de investitii rezultate,
in prima etapa 114.802.749 euro si in etapa II, 36.722.033 euro.
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 4 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea punerii la dispozitia
„ Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Galati in perioada
2014-2020” a terenurilor pentru reabilitarea si construirea investitiilor aferente acestuia .

Se da cuvantul domnului viceprimar 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.
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 5 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind acceptarea UAT Comuna Matca ,
judetul Galati ca membru in A.D.I- ECOSERV Galati;
Se da cuvantul domnului viceprimar 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.
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 6 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind achzitionarea de servicii de
consultant , asistenta si/sau reprezentare juridical pentru UAT comuna Barcea si Primarul comunei
Barcea ;
Se da cuvantul domnului consilier juridic Borsan George Lucian 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 domnii : d-l Burciu Romeu , d-l Iacob Frumuzache , d-l Druta Costica , d-l
Lazar Florin .
Domnul Burciu Romeu – la acest punct trebuia specificat – se aproba contractul cadru , sume
echivalenta a contractului nu asa la general .
Domnul Iacob Frumuzache – ca sa votam acest punct inseamna sa votam in alb , trebuie
specificata situatia clara in ce conditii , perioada , valoarea contractului . Am sa ascult cuvantul
domnului primar si in functie de cele arata de dansul am sa solicit din nou cuvantul .
Domnul Druta Costica – achizitia este legala , conform Legii nr. 514/2003 art. 10 exercitarea
profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu calitatea de avocat , UAT –ul a avut probleme sau
daca v-a avea probleme respectiv proces penal trebuie reprezentant printr-un avocat numai ca ar trebui
sa cunoastem noi Consiliul local sa fie pus la dispozitia : termen , sume , motivare .

Domnul Lazar Florin – nimeni n-a contestat cea spus domnul Druta Costica , faptul ca este legal
sau nelegal , dar de ce nu se afla in spate procesele si suma .
Domnul Trandafir Ionel – fara Consiliu local nu se poate achizitiona servicii , trebuia cu
amendament .
Domnul primar Zamfir Constantin – dupa cum stiti consilierul juridic nu ne poate reprezenta in
dosare penale. O sa solicit cheltuieli de judecata pe care sa le plateasca cel care a facut reclamatia. In
legatura cu domnul Vrinceanu Silviu – a primit aproximativ 106 mil . de lei dar avocatul cu care noi
aveam contract pentru a ne reprezenta in instanta nu a prezentat instantei documentele pe care noi i leam pus la dispozitie , fapt pentru care am actionat in instanta pe domnul avocat care nici macar nu se
prezenta la instanta pentru a ne apara interesele . Va spun ca mai stau putin si fac plangere penala pentru
cei care mi-au adus calomnii . Si nu pentru mine spun asta dar avem treaba multa si imi blocheaza mai
multi functionari din primarie cu facut copii xerox si prezente la diferite instante , pe aceasta cale tin sal anunt si pe d-l Burciu ca o sa-i fac pentru denunt calomnios .
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 votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie
Secretarul noteaza rezultatul votului si-l face cunoscut presedintelui de sedinta care anunta ca
au votat ,,pentru’’ 9 consilieri se abtin : d-l Burciu Romeu, d-l Druta Ioan , d-l Iacob Frumuzache si d-l
Lazar Florin .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 7 al ordinei de zi – Diverse
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel da cuvantul domnului consilier juridic Borsan
George Lucian pentru a prezenta membrilor Consiliului local , Raportul Camerii de Conturi Galati din
data de 16.09.2016 .
s-au prezentat abaterile constatate de Curtea de Conturi :
1. Nestabilirea , neevidentierea si neincasarea Taxei pentru eliberarea autorizatiei de alimentatie
publica la : SC DIAMAR IMPEX SRL , SC AVMIGAB SRL, SC LIANO COM SRL, SC
DANTANIS 94 SRL, SC COMPLEX BUJ SRL , SC VALDANCE SRL, SC DATCU SRL, SC
AGROINTERNATIONAL SRL, SC DIAPLANT SRL . Valoarea prejudiciului este de 163.524
lei calculata pana in luna august anul 2014 .
2. Stabilirea eronata a impozitului pe cladiri datorate de persoanele juridice pentru cladirile care nu
au fost reevaluate in ultimii 3 ani .
3. Nu s-au inregistrat in evidentele fiscale cladirile nou construite .
4. Nu s-au stabilit si incasat penalitatile de intarziere la Contractele de inchiriere pasune si grajduri
datorate scadetelor eronate .
5. Nu s-a recuperat debitul din amenzi , pentru efectuare de lucrari de investitii fara autorizatie de
construire .
6. Nu s-a recuperat suma de 10707,50 lei de la persoanele vinovate conform reglementarilor
interne – fisa postului in urma platii despagubirii salariale numitului Vrinceanu Silviu .
7. Entitatea a acordat sume reprezentand forme de sprijin pentru sustinerea cultelor , de la Parohia
Sf. Mihail si Gavril s-a recuperat suma de 10.000 lei iar de la Parohia Sf. Dumitru a mai ramas
de recuperat 15031 ,42 lei la data de august anul 2014 .
8. Nu s-au adus la indeplinire masurile din Decizia 14/18.04.2011 . S-a pus in discutie si Consiliul
local a mentionat ca trebuiesc aduse la indeplinire masurile stabilite de Curtea de Conturi .

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,
TRANDAFIR IONEL

SECRETAR,
Cristian Constantina

