PROIECT
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 25.04.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Barcea
convocata de primarul comunei, care are loc la sediul Consiliului local Barcea la ora 9,00.
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 29.03.2016. 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 Cusiac Giani – sef
Postul de Politie Barcea , 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.
Presedintele de sedinta, domnul Druta Costica supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind stabilirea datei privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei
Barcea , judetul Galati in anul 2016 ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT comuna Ghidigeni ,
UAT comuna Ivesti si UAT comuna Barcea in vederea scrierii , depunerii si implementarii
proiectului “Tineri ROMACTivi”;
3. Proiect de hotarare 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 ,statie de pompare apa
uzata SPAU B1, B3, B4 ;
4. 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 stabilirea datei 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 Trandafir Ionel , d-l Ilina Florinel .
Domnul consilier Lazar Florin – eu spun ca pe data de 12.06.2016 nu este o zi buna, o sa se
pronunte Curtea Constitutionala in legatura cu alegerile si vor fi doua tururi . Am solicitat si as vrut
sa vad interesul colegilor pentru ziua romilor , in acest sens nu am vazut nici un ban de aceea am dori
ca la Ziua comunei sa introducem in program 20 minute pentru Ziua Romilor .

Domnul consilier Trandafir Ionel face precizarea ca nu a fost o intelegere cu d-l Lazar dar ar fi
mai bine schimbata ziua in care s-ar organiza Ziua comunei .
Domnul consilier Ilinca Florinel – se apropie alegerile si sa gandim pentru oameni , domnule
primar si domnule Lazar suntem intr-o institutie si nu se poate discuta mereu asa . Domnul primar a
promis cele 20 de minute solicitate de noi si cred ca o va face , sa ne uitam in monografie si vom
vedea ca se implinesc 200 de ani de la atestarea satului Podoleni care a fost satul Birladeni denumire
data de oamenii care au venit aici din satul Podoleni , judetul Neamt . Va rugam ca cele 20 de minute
sa fie cu muzica lautareasca .
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’’ 13 consilieri abtineri 0 „impotriva” 2 voturi domnul Trandafir Ionel si domnul
Druta Ioan .
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 Acordului de
Parteneriat intre UAT comuna Ghidigeni , UAT comuna Ivesti si UAT comuna Barcea in vederea
scrierii , depunerii si implementarii proiectului “Tineri ROMACTivi”;
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-na Trandafir Iurist Marcela Creola si d-l Lazar Florin .
Doamna Trandafir Iurist Marcela Creola – face o expunere a ceea ce reprezinta ROMACT –
respectiv integrarea comunitatii marginalizate in special romi . Proiectul ERASMUS+ promoveaza
participarea tinerilor la viata democratica si incurajeaza dezbaterea pe subiecte axate pe temele si
prioritatile stabilite prin dialogul structurat .
Domnul Lazar Florin – cunosc acest Proiect , am fost cu reprezentantul ROMACT in
comunitate si stiu ca pe langa consumabile aduce si salarii acest proiect . Eu spun ca orice Proiect
trebuie luat , sa stiti ca toti de la centru se bat sa ajunga la Brahasesti pentru ca este o comunitate
mare de romi .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (2) litera “f” 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 3 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 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 ,statie de pompare apa uzata SPAU B1, B3, B4 ;
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 Ilina Florinel , d-l Lazar Florin si d-l Moisi Tantu .
Domnul Ilinca Florinel – situatia este in felul urmator , s-a facut canalizarea nu functioneaza
cum este corect si de aceea este plina instalatia la canal , tot mirosul se strange acolo , au fost cei de
la inteventii dar nu s-a rezolvat nimic .
Domnul Lazar Florin – s-a terminat lucrarea dar sunt cetateni care au apa si nu au canalizare ,
ori au canalizare si nu au apa .
D-na secretar aduce la cunostinta ca cei de la SC APA CANAL SA Galati spun ca asta este
procedura sa preluam noi lucrarea si apoi sa o predam dansilor , s-a pus problema ca la aceasta data
nu se mai pot identifica materialele si lucrarile din anexa la procesul verbal deoarece s-au terminat
lucrarile s-au astupat materialele si la aceasta data nu mai pot fi inventariate. Doamna contabil a dat
numar de inventar conform anexei prezentata de SC APA CANAL SA Galati , iar d-na secretara
Cristian Constantina precizeaza ca se inregistreaza in patrimoniul public al comunei Barcea numai
scriptic lucrarea ( respectiv obiectele de inventar ) faptic nu se poate realiza inventarierea .
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 , hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu
votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie .
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’’ 12 consilieri , 3 abtineri domnul Neacsu Toderel, d-l Lupu Gheorghe si d-l Druta
Ioan .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 4 al ordinei de zi – Diverse .
Domnul presedinte de sedinta d-l Druta Costica da citire adresei nr. 11/787.764/25.04.2016 a
Postului de Politie comunal Barcea privind – Informarea cu activitatile desfasurate de catre lucratorii
Postului de politie Barcea , judetul Galati in cursul lunii aprilie 2016.
Domnul presedinte de sedinta d-l Druta Costica da citire adresei nr . 14867/2016 a SC APA
CANAL SA Galati referitor la costuri de exploatare superioare veniturilor realizate .
Domnul Druta Costica – da citire cererii inregistrata la comuna Barcea sub numarul
3020/06.04.2016 a domnului Chebac Robert Daniel prin care se solicita o suprafata de pasune pentru
animalele din proprietate .
Domnul primar Zamfir Constantin spune ca la momentul actual nu exista pasune pentru
inchiriere , concesionare dar in anul 2016 se va relua procedura de verificare a contractelor de
concesiune la pasunea comunala .
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

