ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 31.05.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Barcea convocata
de primarul comunei, care are loc la sediul Consiliului local Barcea la ora 11,30.
Secretarul Consiliului Local Barcea face apelul nominal al consilierilor si constata ca sunt prezenti
15 consilieri .
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 25.04.2016. 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-na Corpaci MARIA –
contabil , d-l Popa Tiberiu – administrator public , d-l Borsan George Lucian – consilier juridic si d-na
Trandafir Iurist Marcela Creola – consilier asistent.
Presedintele de sedinta domnul Druta Costica, preia conducerea lucrarilor sedintei.
Domnul primar solicita suplimentarea ordinei de zi cu Proiectul de hotarare privind aprobarea
asigurarii finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin
PNDL conform prevederilor art. 8 alin (3) din OMDRAP nr. 1851/2013 , aferente obiectivului “
Modernizare drumuri locale in comuna Barcea , judetul Galati” .
Presedintele de sedinta, domnul Druta Costica supune spre aprobare urmatorul proiect al ordinei
de zi :
1. Proiect de hotarare privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Barcea , judetul Galati in
anul 2016 ;
2. Proiectul de hotarare privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile
ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 alin (3) din
OMDRAP nr. 1851/2013 , aferente obiectivului “ Modernizare drumuri locale in comuna Barcea
, judetul Galati”;
3. Diverse .
Supus la vot proiectul ordinei de zi in forma propusa in sedinta se aproba , cu 15 voturi
pentru ».
Presedintele de sedinta face cunoscut ca sedinta este publica .

«

Punctul 1 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Druta Costica da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind organizarea si sarbatorirea Zilei
comunei Barcea , judetul Galati in anul 2016 ;
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 Lazar Florin , d-l Ilina Florinel , d-na Galalae Nica .

Domnul consilier Ilinca Florinel – satul Podoleni implineste 200 de ani de la testare si e rusinos
sa nu iasa in evidenta acest lucru in ceas de sarbatoare . La ziua comunei sa fie evidentiat acest lucru in
cateva minute macar de un povestitor , de domnul Patrascu directorul sau de un profesor de istorie care
sa arate cum s-a infiintat satul Podoleni , acest eveniment nu este numai pentru romi cat si pentru romani
. In program sa fie inclusa si muzica tiganeasca . Daca nu o sa se intample acest lucru o sa ma urc eu pe
scena si o sa vorbesc despre acest lucru . As dori ca acesta sa fie un amendament la Proiectul de hotarare
.
Domnul consilier Lazar Florin – sa se includa in program, un program exclusiv comunitatii de
romi .
Doamna Galalae Nica – este a treia editie a Zilei comunei Barcea pe care o organizam , si doream
un program mai amplu cu muzica antrenanta si muzica etno dar vad un program de rutina .
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 cu amendamentul – in program sa fie
inclus si cuvantul privind atestarea documentara a Satului Podoleni .
Secretarul noteaza rezultatul votului si-l face cunoscut presedintelui de sedinta care anunta ca au
votat ,,pentru’’ 15 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 2 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Druta Costica da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea asigurarii finantarii de
la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL conform
prevederilor art. 8 alin (3) din OMDRAP nr. 1851/2013 , aferente obiectivului “ Modernizare drumuri
locale in comuna Barcea , judetul Galati” .
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 Lazar Florin .
Domnul Lazar Florin – intreaba daca strada Margaretelor este inclusa in proiectul de modernizare
.
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’’ 15 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 2 al ordinei de zi – Diverse .
Domnul presedinte de sedinta d-l Druta Costica solicita inscrieri la cuvant .
Se inscriu la cuvant : d-l Trandafir Ionel, d-l Lupu Gheorghe, d-l primar Zamfir Constantin , d-l
Lazar Florin, d-l Ilinca Florinel .
D-l Trandafir Ionel – cu modernizarea drumurilor este ca la procedura de la SAPARD, se aproba
proiectul – finantarea iar noi prin HCL aprobam cofinantarea .

D-l Lupu Gheorghe – la despartire sa aduc si eu cateva critici , la dispensar s-au consumat cam 3
miliarde de lei pentru reabilitare si nu avem cativa lei si pentru cateva scaune pentru dispensar sa aiba
unde sa se aseze oamenii cand asteapta ?
Si inca ceva , la rectificare sa punem bani si pentru achizitionare de puieti de salcam ca cetatenii pe
parloage sa-i planteze pe acestia .
D-l Lazar Florinel – eu am o intrebare daca in bugetul local nu aveam bani , puteam apela la
Consiliul Judetean pentru bani ?
D-l Ilinca Florinel – multumesc colegilor din Consiliul local care ne-au sustinut in acest mandat
de 4 ani si cum a zis si domnul viceprimar sa facem o fotografie de grup care sa traiasca vesnic .
D-l primar Zamfir Constantin – noi nu putem sa cumparam puieti si apoi sa le impartim
cetatenilor pentru a-i planta pe terenul lor proprietate , daca C. J. ne mai da puieti gratis atunci o sa-i
impartim cetatenilor care solicita .
D-l viceprimar Neacsu Toderel – ma bucur ca primarul , noi si Consiliul local am avut realizari
importante in acest mandat , ca fiecare membru al consiliului local a avut o pozitie constructiva , tot ceea
ce s-a facut in cei patru ani nu s-a facut pentru mine ci pentru cetateni iar cei din consiliul local si
personalul trebuie sa se puna in slujba cetateanului .
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,
DRUTA COSTICA

SECRETAR,
Cristian Constantina

