ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 01.07.2016 in sedinta de depunere a Juramantului Primarului comunei Barcea,
judetul Galati .
Secretarul Consiliului Local Barcea face apelul nominal al consilierilor si constata ca sunt
prezenti 12 consilieri (lipsesc motivat d-l Moisi Tantu si d-l Blanaru Fani si lipseste nemotivat d-l
Burciu Romeu ) .
Din partea Judecatoriei Liesti participa d-na judecator Miron Simona Elena.
In continuare secretarul Cristian Constantina aduce la cunostinta ca sedinta este publica si ca au
fost invitate persoane care reprezinta institutii , societati de pe raza UAT comuna Barcea .
Doamna presedinte de sedinta Taranu Policsenia o invita pe d-na judecator Miron Simona Elena
de la Judecatoria Liesti pentru a da citire Sentintei Civile nr. 583 din 23.06.2016 prin care se hotaraste
validarea alegerii domnului Zamfir Constantin in functia de primar al comunei Barcea , Judetul Galati
ca urmare a alegerilor locale din 05.06.2016 .
Domnul primar Zamfir Constantin depune Juramantul in conformitate cu art. 60 alin. (1) din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare . Dupa depunerea si semnarea Juramantului de catre domnul primar Zamfir Constantin
doamna Taranu Policsenia – presedinte de sedinta solicita inscrieri la cuvant.
Se inscriu la cuvant : d-l Trandafir Ionel , d-l Iacob Frumuzache , d-l Zamfir Constantin , Preot
Paduraru Nelu Cornel , D-l Neacsu Toderel , d-na Taranu Policsenia .
Domnul consilier Trandafir Ionel – cum am mai spus si cu alte ocazii poate in noul mandat al
domnului primar Zamfir Constantin o sa se intocmeasca toate documentele ca sa intelegem cu toti ce
se doreste in special Expunerile de motive sa fie intocmite pe intelesul tuturor .
Domnul consilier Iacob Frumuzache – am o deosebita placere sa particip la sedinta de validare a
domnului primar , dar domnul primar a impartit deja consiliul local in putere si opozitie . In consiliu
local voi cauta sa-mi aduc intreaga responsabilitate astfel ca , consiliul local sa fie o echipa omogena ,
puternica pentu rezolvarea problemelor tuturor cetatenilor din comuna . Domnul primar a transferat
lupta din consiliu local in strada . Multi cetateni ma intreaba ce are domnul primar cu mine , la toti
ceilalti cetateni a taiat iarba din fata portii iar la bloc nu l-a lasat pe muncitor sa o taie .
Domnul primar Zamfir Constantin – incep prin a spune consiliului local – tuturor consilierilor sa
cititi Legea administratiei publice locale nr. 2015/2001, eu sunt primarul tuturor cetatenilor din
comuna si celor care m-au votat , celor care nu m-au votat si celor care nu s-au prezentat la vot .
Rolul consiliului local este acela ca fiecare consilier ales sa se implice pe zona lui , problemele
cetatenilor sa-mi fie aduse la cunostinta prin dansii . Am colaborat foarte bine cu vechiul consiliu local
si voi colabora si cu noul consiliu local si va spun ca sunt unii cetateni sunt mai activi ca , consilierii
locali . As dori sa avem discutii dar sa fie constructive sa nu punem piedici , sa lasam campania care
s-a terminat de o luna si sa trecem la munca .
Preot Paduraru Nelu Cornel – ne bucuram pentru prezenta si invitatie , eu sper sa fim invitati si
altadata . Va rog sa primeze interesul comunitatii. Domnul primar Zamfir Constantin a realizat foarte
multe , speram la realizari si in urmatorii patru ani , domnul primar si domnul viceprimar sa faca o
echipa foarte buna si speram in realizari frumoase .
Eram o comuna cu foarte mult in urma acum avem : trotuare , apa , canalizare etc. Felicitari pentru ce
a fost si pentru ce o sa fie .

Domnul Neacsu Toderel – felicit pe domnul primar , eu ii urez un singur lucru – sa faca macar
ce a facut in vechiul mandat. In primul rand sa nu se inceapa cu opozitie si putere. Au fost dati cand eu
si doamna Taranu , chiar daca eram de la primar , ne-am opus de mai multe ori domnului primar in
consiliul local nu am votat de fiecare data ceea ce dansul a propus .
Eu astept produsul finit – realizari . Domnul primar este ales de catre noi – nu este ales rege pe viata .
Nu stiu daca sa ma bucur sau sa plang pentru tine domnule Zamfir, de aceea va rog sa lasam
speculatiile chiar daca un km de drum este facut cu multe miliarde sunt organe competente care
raspund care controleaza , noi nu judecam noi sa facem tot ce ne sta in puteri pentru cetatenii
comunei. Domnule primar va doresc sa aveti un consili local care sa va fie aproape . Si la final sa-i
raspund si domnului consilier Iacob Frumuzache – iarba nu s-a taiat nici de la dumneavoastra si nici de
la mine pentru ca suntem oameni in putere si am putea sa o taiem fiecare in fata curtii sau a locuintei .
Doamna Taranu Policsenia – cand s-a facut curatenia la bloc si s-au taiat copacii , o parte din
proprietarii de la bloc au facut curatenie si au luat tot materialul lemnos pe care l-au folosit personal ,
si de aceea daca tot au luat ceva de pe domeniul public pe care si l-au insusit sa faca si curatenie pe
acest domeniu public .
Doamna secretar Cristian Constantina – anunta consiliul local cu privire la organizarea si participarea
la greva generala de o ora , la inceputul programului de lucru in data de 05.07.2016 la care va
participa toti membrii de sindicat din UAT comuna Barcea , judetul Galati .
Doamna presedinta de sedinta Taranu Policsenia intreaba daca mai doreste cineva sa ia
cuvantul . Nemaifiind inscrieri la cuvant Presedintele de sedinta doamna Taranu Policsenia 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.
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