ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 29.11.2016 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
12 consilieri lipsesc motivat domnul Burciu Romeu si doamna Taranu Policsenia si lipseste nemotivat
domnul 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 din 25.11.2016 . 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-l Borsan George Lucian –
consilier juridic , d-l Popa Tiberiu – administrator public, d-na Filipoiu Alina Nicoleta- consilier
asistent si d-na Trandafir Iurist Marcela Creola – consilier asistent .
Presedintele de sedinta, domnul Moisi Tantu supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2014 si H.C.L. nr. 26 din
18.08.2011 asocierea comunei Barcea cu judetul Galati si cu unitatile administrative
teritoriale din judet in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“ECOSERV”;
2. Proiect de hotarare privind : aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcea
3. Diverse .
Supus la vot proiectul ordinei de zi in forma propusa in sedinta se aproba , cu 12 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 modificarea H.C.L. nr. 5 din
29.01.2014 si H.C.L. nr. 26 din 18.08.2011 asocierea comunei Barcea cu judetul Galati si cu unitatile
administrative teritoriale din judet in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“ECOSERV”;
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 .
Domnul consilier Lazar Florin – am inteles ca PSD –ul a pus frani acestui proiect si nu ne-a
primit si pe noi in ADI ECOSERV . Domnul presedinte Fotea nu tine cont de culoarea politica si ne
sprijina pentru intrarea UAT Barcea in ADI Ecoserv .

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 .
Secretarul noteaza rezultatul votului si-l face cunoscut presedintelui de sedinta care anunta ca au
votat ,,pentru’’ 12 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 aprobarea Regulamentului de
Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcea ;
Se da cuvantul doamnei Filipoiu Alina Nicoleta pentru a prezenta raportul de specialitate.
Se da cuvantul presedintilor de comisii de specialitate nr.1, 2 si 3a consiliului local pentru a
prezenta raportul de avizare al proiectului de hotarare.
Se solicita 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 .
Secretarul noteaza rezultatul votului si-l face cunoscut presedintelui de sedinta care anunta ca au
votat ,,pentru’’ 12 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 3 al ordinei de zi – Diverse
Presedintele de sedinta, domnul Moisi Tantu solicita inscrieri la cuvant .
Se inscriu la cuvant : d-l Lazar Florin, d-l Trandafir Ionel , d-l Moisi Tantu .
Domnul consilier Lazar Florin – as dori sa stiu cand se vor face racordurile dintre strazile laterale
cu DN 25 si fundaturile unde nu s- a ajuns cu piatra , pentru ca daca oamenii isi pun singuri sa nu li se
faca oamenilor dosar penal , asa ca trebuie facuta cerere catre domnul primar si avut acordul pentru ca
fiecare sa-si puna piatra pe domeniul public . Gigi Becali si-a pus pavaj iar primarul i-a scos pavajul
pentru ca nu avea autorizatie .
Domnul consilier Trandafir Ionel – vad acum atributii imprastiate de catre domnul primar catre
aparatul de specialitate , cand eram eu primar lucram cu o mana de oameni , acum nu mai stiu cate
birouri sunt .
Domnul consilier Moisi Tantu – eu intreb daca se poate modifica ora de deschidere si inchidere a
iluminatului public adica dimineata sa se inchida la ora 700 .
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.
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