PROIECT
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 25.11.2016 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Barcea
convocata de primarul comunei, care are loc la sediul Consiliului local Barcea la ora 8,30.
Secretarul Consiliului Local Barcea face apelul nominal al consilierilor si constata ca sunt
prezenti 14 consilieri , lipseste domnul consilier Ilinca Florinel.
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 31.10.2016. 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 Comanici Gherghina
– contabil scoala , d-l Borsan George Lucian – consilier juridic , d-na Jitca Carmen – contabil .
Domana secretar aduce la cunostinta ca trebuie ales un nou presedinte de sedinta pentru o perioada
de 3 luni . Se solicita propuneri si doamna consilier Galalae Nica propune pe domnul consilier Moisi
Tantu .
Se supune la vot propunerea ca domnul consilier Moisi Tantu sa fie presedinte de sedinta , si se
aproba cu 13 voturi „pentru” .
Presedintele de sedinta domnul Moisi Tantu , preia conducerea lucrarilor sedintei.
Presedintele de sedinta, domnul Moisi Tantu supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcea , judetul Galati pe
anul 2016;
2. Diverse .
Supus la vot proiectul ordinei de zi in forma propusa in sedinta se aproba , cu 14 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 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-na Comanici Gherghina , d-l Druta Costica d-l primar Zamfir
Constantin .
Doamna contabil scoala Comanici Gherghina – precizeaza ca sumele sunt pentru invatamant si
vin ca urmare a unor hotarari judecatoresti si sunt si sume pentru copii cu CES .
Domnul consilier Druta Costica - fac o observatie aparatului de specialitate al primarului ca
documentele sunt intrate in primarie de foarte mult timp si s-au adus in discutia consiliului local cu
intarziere si speram sa nu se mai intample .

Domnul primar Zamfir Constantin – nu aparatul de specialitate e responsabil , a fost o
nelamurire cu doamnele de la scoala dansele au intarziat dar situatia s-a lamurit si pe viitor se va sti
cum sa se procedeze .
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’’ 14 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 2 al ordinei de zi – Diverse .
Domnul primar Zamfir Constantin – da citire adresei Institutiei Prefectului – Judetul Galati
nr. 9263/01.11.2016 referitor la lucrarile cu caracter preventiv care se impun datorita evolutiei
fenomenelor hidrometeorologice periculoase manifestate in ultimii ani .
Domnul consilier Trandafir Ionel propune verificarea persoanelor care au fost puse in posesie
cu teren in albia paraului Corozel in temeiul prevederilor legilor fondului funciar si vazut ce se poate
face la momentul actual pentru a fi modificate titlurile.
Domnul consilier Burciu Romeu spune ca in ultimii ani acolo se acumuleaza apa , parcelele
sunt mici ca suprafta de teren deci sunt multi cetateni pusi in posesie pe o suprafata mica de teren .
Domnul primar Zamfir Constantin da citire adresei Inspectoratului de Politie al Judetului
Galati nr. 112.244/31.10.2016 in care se solicita raspuns in sensul ca daca exista posibilitatea
repartizarii unei locuinte , in baza unui contract de inchiriere , pentru un lucrator de la postul de
politie in contextual cand se suplimenteaza numarul lucratorilor postului de politie . Domnul primar
Zamfir Constantin arata ca s-a raspuns afirmativ la acesta adresa , deci ca exista posibilitatea
repartizarii unei locuinte unui lucrator de la postul de politie .
Domnul consilier Lazar Florin – intreaba care este posibilitatea de a se astupa iesirile laterale
cu iesire pe DN 25 .
Domnul consilier Burciu Romeu – intreaba daca s-a incheiat contractual cu gunoiul deoarece
cetatenii profita de faptul ca nu se mai ridica gunoiul si duc gunoiul pe terenul agricol , s-a umplut
campul cu gunoi .
Domnul primar Zamfir Constantin – spune ca unele drumuri laterale se vor face prin proiectul
cu asfaltarea , ele au mai fost facute dar s-au stricat din diferite cause iar in legatura cu contractual cu
gunoiul a fost anuntat in SEAP dar nu s-a prezentat nimeni cu nici o oferta termenul s-a incheiat
acum iar este pe SEAP si speram sa se inscrie cineva care sa colecteze acest gunoi .
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

