ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 23.06.2016 in sedinta de constituire a Consiliului Local al comunei Barcea .
Secretarul Consiliului Local Barcea face apelul nominal al consilierilor si constata ca sunt
prezenti 15 consilieri .
Din partea
Institutiei Prefectului – Judetul Galati participa la sedinta de constituire a
Consiliului local Barcea d-l Parlog Vasile desemnat prin Ordinul 209/22.06.2016 .
In continuare d-l Parlog Vasile face cunoscut ca la sedinta este publica si au fost invitati
persoane care reprezinta institutii ale UAT comuna Barcea . Reprezentantul Prefectului invita la masa
prezidiului pe cel mai in varsta consilier local declarat ales respectiv pe domnul Iacob Frumuzache si
doi dintre consilierii cei mai tineri respectiv pe domnul Bira Dumitru si pe domnul Caluian Viscentiu .
Se constituie grupuri de consilieri iar secretarul Cristian Constantina prezinta presedintelui de
varsta domnul Iacob Frumuzache , dosarele consilierilor declarati alesi si cele ale supleantilor lor .
Consilierii aleg prin vot deschis o comisie de validare formata din 3 consilieri locali ( propunerea
este facute de domnul consilier Druta Costica , este supusa la vot si votata cu 15 voturi „pentru” ) .
Se fac propuneri : domnul Moisi Tantu propune in comisia de validare pe doamna Taranu
Policsenia se supune la vot si se voteaza cu 14 voturi „pentru”, doamna Galalae Nica propune pe
domnul Druta Costica – se supune la vot si se voteaza cu 14 voturi „pentru” , domnul Anghel Ilie il
propune pe domnul Antemir Anton – se supune la vot si se voteaza cu 14 voturi „pentru .
Comisia isi alege un presedinte pe domnul Druta Costica si secretar pe doamna Taranu Policsenia ,
comisia se retrage si analizeaza fiecare dosar al consilierilor incheind proces verbalprin care propune
validarea unui numar de 15 consilieri . Rezultatul validarii se consemneaza in Hotararea nr. 2 din 23
iunie 2016 .
Secretarul d-ra Cristian Constantina da citire Juramantului apoi in ordinea alfabetica consilierii
se prezinta la masa pe care se afla Constitutia si Biblia si pronunta cuvantul „JUR” apoi semneaza cele
doua exemplare ale juramantului. Se adopta Hotararea nr. 3 din 23 iunie 2016.
Alegerea prin vot deschis a presedintelui de sedinta :
Domnul Druta Costica propune ca presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni sa fie doamna consilier
Taranu Policsenia . Se supune la vot propunerea si cu un numar de 14 voturi „pentru „ doamna Taranu
Policsenia este aleasa presedinte de sedinta. Se adopta Hotararea nr. 4 din 23 iunie 2016 .
Lucrarile sedintei se preiau de catre doamna Taranu Policsenia – presedinte de sedinta .
Doamna presedinte de sedinta Taranu Policsenia aduce la cunostinta ca sedinta continua cu alegerea
viceprimarului care se va face prin vot secret .
Doamna presedinte de sedinta solicita propuneri din partea consilierilor pentru functia de
viceprimar .
Domnul consilier Moisi Tantu – propune pentru functia de viceprimar pe domnul Anghel Ilie .
Domnul Anghel Ilie este intrebat daca doreste sa fie viceprimar . Domnul consilier Anghel Ilie
raspunde ca doreste sa candideze la functia de viceprimar .
Domnul consilier Burciu Romeu – propune pentru functia de viceprimar pe domnul consilier
Ilinca Florinel . Domnul Ilinca Florinel este intrebat daca doreste sa fie viceprimar . Domnul consilier
Ilinca Florinel raspunde ca doreste sa candideze la functia de viceprimar .
Se ia o pauza pentru completarea buletinelor de vot . Buletinele de vot completate cu numele
consilierilor propusi pentru functia de viceprimar sunt stampilate si semnate pe verso de catre secretar.

Se explica modul de votare , se alege comisia de numarare a votului in urmatoarea componenta:
Caluian Viscentiu, Burciu Romeu si Blanaru Fani apoi se trece la exercitarea votului consilierilor
locali pentru persoanele propuse pentru functia de viceprimar .
Cei 15 consilieri care fac parte din consiliul local voteaza (vot secret ) buletinele de vot sunt
introduse de fiecare in urna . Comisia de numarare a votului constata in urma numararii ca domnul
consilier Anghel Ilie are un numar de 10 voturi iar domnul consilier Ilinca Florinel are un numar de 5
voturi . Se adopta Hotararea nr. 5 din 23 iunie 2016 privind alegerea domnului Anghel Ilie viceprimar
al comunei Barcea .
Doamna presedinte de sedinta aduce la cunostinta ca trebuiesc organizate comisiile de
specialitate si nominalizati membri ai acestor comisii .
Se fac propuneri pentru organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate , se
propune numarul de consilieri care sa faca parte din comisiile respective astfel :
1. COMISIA NR.1 pentru programe de dezvoltare economico –sociale, buget, finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei Barcea , agricultura, gospodarire comunala,
protectia mediului, servicii si comert
-Numele şi prenumele
Formaţiunea politică
- DRUTA COSTICA
PNL
- TARANU POLICSENIA
PNL
- MOISI TANTU
PNL
- GALALAE NICA
PNL
- ANTEMIR ANTON
ALDE
- TRANDAFIR IONEL
PMP
- ANGHEL ILIE
PNL
2.COMISIA NR.2 pentru invatamant sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si
de agrement
-Numele şi prenumele
Formaţiunea politică
- BURCIU ROMEU
PSD
- DRUTA IOAN
UNPR
- LAZAR FLORIN
AURr
- IACOB FRUMUZACHE
UNPR
- ILINCA FLORINEL
AURr
3. COMISIA NR.3 pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei publice,
respectarea drepturilor si a libertatilor cetatenilor
-Numele şi prenumele
Formaţiunea politică
- BLANARU FANI
PNL
- BIRA DUMITRU
PNL
- CALUIAN VISCENTIU
Partida Romilor “Pro-Europa”
Doamna Taranu Policsenia presedinte de sedinta supune la vot fiecare propunere de consilier in parte .
Se voateaza cu un numar de 15 voturi “ pentru” . Se adopta Hotararea nr. 6 din 23 iunie 2016 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Barcea , judetul Galati .
Presedintele de sedinta doamna Taranu Policsenia declara inchise lucrarile sedintei .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
TARANU POLICSENIA

SECRETAR,
Cristian Constantina

