PROIECT
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 15.12.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Barcea
convocata de primarul comunei, care are loc la sediul Consiliului local Barcea la ora 9,30.
Secretarul Consiliului Local Barcea face apelul nominal al consilierilor si constata ca sunt
prezenti 13 consilieri , lipseste nemotivat domnul consilier Ilinca Florinel iar domnul Druta Costica
si-a depus cerere de demisie din Consiliul local .
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 29.11.2016. 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 Trandafir Iurist
Marcela Creola – consilier asistent , d-l Borsan George Lucian – consilier juridic , d-na Jitca Carmen
– contabil .
Presedintele de sedinta domnul Moisi Tantu , preia conducerea lucrarilor sedintei. La sedinta
participa si Preotul Crisan .
Presedintele de sedinta, domnul Moisi Tantu supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind : constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al
domnului Druta Costica si declararea vacanta a locului de consilier local al acestuia ;
2. Proiect de hotarare privind : stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 ;
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcea , judetul Galati pe
anul 2016;
4. Diverse .
Supus la vot proiectul ordinei de zi in forma propusa in sedinta se aproba , cu 13 voturi
« pentru ».
Presedintele de sedinta face cunoscut ca sedinta este publica .
Punctul 1 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Moisi Tantu da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Referatul constatator la Proiect de hotarare privind : constatarea incetarii de drept a
mandatului de consilier local al domnului Druta Costica si declararea vacanta a locului de consilier
local al acestuia ;
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.
Nu sunt inscrieri la cuvant .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu votul majoritatii
membrilor prezenti .
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 .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.

Punctul 2 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Moisi Tantu da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul fiscal 2017 ;
Se da cuvantul doamnei Jitca Carmen 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 inscrie la cuvant d-l Trandafir Ionel .
Domnul consilier Trandafir Ionel – nu stiu daca avem noi ceva de cei de la contabilitate nu vin
la sedintele Consiliului local chiar daca au fost invitati . As dori ca de acum sa se spuna ca urmatorii
invitati lipsesc .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (2) litera “c” 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 .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 3 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Moisi Tantu da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al
comunei Barcea , judetul Galati pe anul 2016;
Se da cuvantul doamnei Jitca Carmen 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 Burciu Romeu , d-l Trandafir Ionel , d-l primar Zamfir Constantin .
Domnul consilier Burciu Romeu – eu intreb cele 2 miliarde de lei , aceasta suma pentru ce
merge ? Drepturile salariale se calculeaza , se debiteaza si apoi se achita . Cand a fost cu suspendarea
v-am spus la doamna Jitca legea era clara trebuie suspendata dar la Vrinceanu legea spunea poate fi
suspendat si v-am spus nu-l suspendati , sa-i dati de facut ceva si tineti-l in institutie . Trebuiesc
facute calculele pentru fiecare in parte .
Doamna contabil Jitca Carmen – aceste sume sunt drepturi salariale cuvenite pentru Jitca si
Vrinceanu plus contributiile , la salariile platite , care nu au fost virate . Suma ramasa la sfarsitul
anului se duce in fondul de rulment . Eu un an de zile nu am luat bani, nu am fost angajata .
Domnul consilier Trandafir Ionel – eu am primit un fluturas si mai am de primit niste bani de
la Hotarari judecatoresti si am inteles ca din cauza sedintei de astazi nu se dau banii si nici salariile la
invatamant . Va intreb a cui e vina ca sa spun si eu cadrelor care ma intreaba .
Doamna contabil Jitca Carmen – eu stiu ca pentru Hotarari s-au dat banii .
Domnul primar Zamfir Constantin – banii pentru d-na Jitca si d-l Vrinceanu se dau numai
pentru perioadele in care acestia nu au fost angajati in alta parte . Dansii au fost suspendati conform
legii deoarece amandoi erau parti intr-un dosar penal si asa prevede legea ca trebuiesc suspendati .
Nu puteam suspenda pe unul si pe altul nu deoarece amandoi au fost gasiti de organul de cercetare cu
aceeasi vina si apoi achitati de Curtea de Apel .
Domnul consilier – Trandafir Ionel – doamna contabil cu banii nu ati fost prevazatoare , ma
intreb daca nu ajung banii la personal de ce l-ati mai angajat pe domnul Druta Costica consilier
personal al primarului ? Acum vad ca an de an se dau cadouri de sarbatori la copii alta data nu se

putea . Inca odata spun ca Expunerile de motive mai ales la buget si rectificari trebuiesc facute ca sa
inteleaga toata lumea , fiecare suma trebuie trecuta ca valoare si acolo unde se duce .
Domnul consilier Iacob Frumuzache – reiterez tot ce a spus domnul Burciu Romeu , trebuie
documentata hotararea la buget, eu nu am votat la comisie ca nu stiu unde se duc banii astia si ce se
intampla cu ei . Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile trebuiesc puse in aplicare . Sa nu
bagam pe n.v. in consiliul local sa nu stim unde se duc banii ca acum sa aflam ca se duc pe salarii ,
doamna Jitca si d-l Vrinceanu trebuie sa beneficieze de toate drepturile .
Domnul consilier Lazar Florin – dupa ce i s-a atras atentia domnului Burciu Romeu ca nu stie
ce spune domnul primar stia ce spune, trebuie intai clarificat sa-si faca calculele si apoi sa vina in
fata Consiliului local cu Proiectul de hotarare .
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’’ 7 consilieri , „impotriva” d-l Burciu Romeu, d-l Iacob Frumuzache, d-l Druta
Ioan, d-l Antemir Anton si d-l Lazar Florinel , „abtineri” d-l Trandafir Ionel .
Nefiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare nu este adoptat.
Punctul 2 al ordinei de zi – Diverse .
Preotul Crisan – eu am adus aici la primarie documentatia necesara pentru ca sa pot obtine
pentru parohie sume din bugetul local si as dori sa stiu daca pot primi si cam ce suma .
Doamna contabil Jitca Carmen – in buget sunt sume la servicii religioase , la bunuri si servicii,
aceasta suma este alocata numai pentru materiale si de aici nu putem plati proiectul bisericii . Ar fi
mai bine daca ati astepta pana la bugetul din anul 2017 . Inca odata acum nu putem decat noi sa
achizitionam bunuri si sa le dam bisericii .
Domnul consilier Burciu Romeu – in cadrul aceluias capitol se pot face modificari de sume .
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,
MOISI TANTU

SECRETAR,
Cristian Constantina

