PROIECT

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL

Incheiat asrazi 0l'02'2016 in sedinta
extraordinara a consiliului Local al
comunei Barcea
convocata de primarul comunei,
care are loc la sediul conritirtul local
Barce u-luoru 13,00.
Local Barcea face apelul nominal al consilierilo,
,i constata ca sunt
or.r",rt?1Ttflll,,frf,,|:iliului
Sedinta este legal constituita si isi poate
incepe lucrarile.
Secretarul intreaba consilierii daca
au obieciiuni cu privire ra cele
consemnate
verbal incheiat in sedinta consiliului
local in ,.ainiu aln outu de 27.0l.zoie,.Nefiind in procesul
obiectiuni cu
r'erbal il

supune

fit#|},?,.t::t#ffl,trocesului

ro..

"p."uare

consiliutri lo.ar si este aprobat in

In continuare secretarul face cunoscut
ca la sedin ta au fost invitati d-na
corpaci Maria , d-l
Borsan George Luc.ian consilier
lutiai. , d-na T'un;;i; Iurist M rrcela c."oru consilier asistent,
d-na Paduraru Maria Director t;;ui;
nr. 2 Barcea , d-na Bujor virginia Director
scoala nr. I
contabil scoala si d-l popa riEeriu
administrator
public
.Gherghina
Presedintele de sedinta domnul
Trandafir Ionel, preia conducerea lucrarilor
sedintei.
de sedinta, domnul r.unaan, lonir-ri,pun.
spre aprobare urmatorul proiect al

-

"ro,".lTit1intele
t

,T;;ij|,#l**e

2.

-

-

ffi:l;.*:fruru

-

privind aprobarea bugetului local pe
anul 2016

, comun a

Barcea

,

Diverse.

Supus la

vot

proiectul ordinei de zi in forma propusa
in sedinta se aproba , cu 15 voturi
Presedintele de sedinta face cunoscut
ca sedinta este publica.

< pentru

>.

punctul

I

al ordinei de zi.

domnul rrandafir Ionel da cuvantul
domnului primar zamfir
i..J:|iltt'
ul
de
hotarare
privind aprobarea
bugetului fo"uf p. anul 2016,
i prezinta si Hotararea Consiliului
Judetean nr. rcfZS.O1.20l6 si
Barcea i-au fost tepaftizate.sume
( 36 mii la drumuri si 350 mii l.t l1'z.ip0rt;#i:.fi:1r:ff tiffiT:i
lei camin cultural , zoo
-ii lei cartifunciare si 50 mii r.i-rsu canal
podoleni

constanlfT3i?fitt"

desecare

pentru aprezenla raportul de specialitate.
i de specialitate nr.1,2 si 3 a consiliului

ptez

hotarare.

).

local pentru

a

Se inscriu la cuvant a-t r'ui,aafir
Ionel d-l primar zay\r
'
Druta costica' d-l Ilinca ptotinel
, d-l Burciu Romeu, d-l
J-l
-constantin
Lazar Florin, i-l angrr.r Ilie.
,
se propune ca rista sa ramana
deschisa pentru a putea lua cuvantut
,r atti domni consilieri .
Domnul consilier Trandafir Ionel
inca de ru in..put sa lamurin niste
discutam mai inainte acum venealn
lucruri , trebuia sa
cu
cartea
invatatasi votam , dar in sedintele
'
facut niste propuneri amendam.;;;
de comisii s-au
ri" sa ne bazam si pe acest lucru .

-

Domnul consilier - Druta Costica - cred ca ati intocmit bugetul in functie de Programul de
achizitit ptezentat in sedintele anterioare de catre doamna 'Irandafir acum vedem ca sunt : carti
,
funciare, teren sport Scoala nt. I , Stadion cofinantare, camin cultural cofinantare, punct
sanitar Podoleni, parcul eroilor .
Domnul viceprimar - Neacsu Toderel - eu propun sa facem toalete interioare in locul
anveloparii cladirii . La Scoala nr. 2 trebuie facut proiect iar la Scoala nr. I - proiect pe
toalete si
avem SF.
Domnul Burcju Romeu - dupa evenimentele din Colectiv trebuiesc facute grupuri sanitare
interioare , prioritati vedem fluxul de elevi de la fiecare scoala si apoi vedem necesarul
de grupuri
sanitare' Teren sport la Scoala nr.2 - 50 mii lei pentru achitat, iar pentru acoperis Scoala.r..-t
- au
100 mii lei
Avem urmatoarele cifre care sunt in urma discutiilor de la sedinta Comisiilor astfel :
- 150 mii lei pentru Grupul sanitar Scoala nr. 2
- 50 mii lei achitat teren sport Scoala nr. 2;
- 172 mii lei Scoalanr. 1 acoperis;
- 150 mii lei trotuare Barcea veche:
- 70 mii lei parcare lac;
- 400 mii lei cofinantare drumuri;
- 315 rnii lei carte funciara ;
- 50 mii lei placute piata , dispensare, etc,;
- 200 mii lei teren sport Scoala nr. l;
- 30 mii lei sistem de supraveghere Scoala nr. 4;
- 35 mii lei gard Scoala nr. 2;
- 100 mii lei cofinantare Stadion ;
- 240 mii lei cofinantare Camin cultural;
- 485 mii lei Cabinet medical podoleni ;
- 45 mii lei Parc eroilor ;
- 98 mii lei diverse ;
- 20 mii lei Scoala nr. I ;
- 140 mii lei Grup sanitar scoala nr. 1;
- 140 mii lei Grup sanitar Scoala nr. 4;
- 20 mii lei gard Scoala nr. l;
- 50 mii lei reabilitare (reparatii) Scoala nr.2 . Toate vor fi prin SEAp si nu prin incredintare
.

directa .
Domnul Lazat Florin - la Podoleni la peste 100 mii cabinetul si nu prin incredintare
directa.
Sunt oNG-uri care ne pot sprijini foarte mult in proiecte aceste ong-uri
ai trebui invitate la discutii
,
si sa aflam de la dansii cu ce ne pot ajuta .
Domnul Ilinca Florin avem si noi probleme : la cimitir intram in noroi
, nu avem trotuare ,
si nu vedem bani pentru culte biserici , Mai am o problema
echipa
locala
de
fotbal
.
un spatiu pentru joacala
..
coDil
r ->
dejoaca pentru copii.
scoala o sa fie ,,,' ,"r,iiluti:t
pedagogic si nu suntem pregatiti pentru asa ceva am dori
sa facem modificare si curat macarpentru
un etaj pentru a primi oaspeti .
Domnul consilier Anghel Ilie trebuiesc bani pentru Cartile
funciare , nu trebuie sa fie 200 mii
la Scoala nr. I .
Domnul Lazar Florin - suma de la Scoala nr. I mi se pare
mica in comparatie ci banii alocati
pentru Cadastru .
Domnul Burciu Romeu - eu nu ma intorc la Dorasti fara
bani la culte , cei care locuiesc in
Dorasti vor biserica lor . Luam de la Autoritati publice bunuri
si servicii acum sunt 660 mii - 140
mii: 520 mii dam 120 mii la culte.
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedin ta da cuvantul secretarului
care
infotmeaza consiliul local ca potrivit art.45, alin (2)

ff#,rifl1'.*.

litera

"a" din Legea nr.2r5l200i privind

administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioate, hotararea se
adopta cu votul majoritatii consilierilor locali in functie '
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare '
Secretarul noteazarezultatul votului si-l face cunoscut presedintelui de sedinta care anunta ca
au votat ,,pentru" 14 consilieri , domnul consilier Druta Ioan fiind absent la momentul votarii '
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul2 al ordinei de zi.
Diverse
Domnul consilier Burciu Romeu - propune ca Anexele la Buget in forma propusa si votata in
sedinta sa fie trimise la consilierii locali inainte sa fie depuse la Institutia Prefectului - Judetul
Galati.
Domnul consilier Neacsu Toderel - propune ca toti membrii Consiliului local sa faca o
fotografie pentru ziarul care aparc in comuna si apoi un tablou care sa fie pus pe perete in interiorul
primariei.
Nemaifiind probleme de ridicat presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Secretarul invita domnii consilieri sa semneze registrul cu prezenta consilierilor la sedinta.
tul proces-verbal, intr-un singur exemplar.
Drept pentru care s-a ln
.
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