ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 30.01.2017 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
14 consilieri , 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 09.01.2017 . 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-na Trandafir Iurist Marcela Creola, d-na Corpaci Maria si d-na Filipoiu Alina
Nicoleta .
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 Ilinca Florinel si declararea vacanta a locului de consilier local al acestuia;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini si a documentatiei tehnice ( PT , DE,
DG) a investiţiei: - Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Barcea , judetul
Galati ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor
de activitate in care se pot institui taxe speciale , stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru
anul 2017 la nivelul comunei Barcea , judetul Galati;
4. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de instituire a taxei speciale de
salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia in comuna Barcea ;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului , pe anul 2017 ;
6. 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 Referatul constatator la proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept a
mandatului de consilier local al domnului Ilinca Florinel 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 .

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’’ 14 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 Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini si a
documentatiei tehnice ( PT , DE, DG) a investiţiei: - Modernizarea retelei de drumuri de interes local
in comuna Barcea , judetul Galati ;
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 .
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’’ 14 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 aprobarea Regulamentului
privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale , stabilirea si
aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2017 la nivelul comunei Barcea , judetul Galati;
Se da cuvantul doamnei Corpaci Maria 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 .
Domnul consilier Anghel Ilie – intreaba care este comertul stradal ?
Domnul Burciu Romeu – propune taxa pentru eliberare adeverinta suma de 3 lei .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (2) lit. „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 .
Secretarul noteaza rezultatul votului si-l face cunoscut presedintelui de sedinta care anunta ca au
votat ,,pentru’’ 13 consilieri , „abtinere” domnul consilier Lazar Florin .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.

Punctul 4 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 actualizarea Regulamentului de
instituire a taxei speciale de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia in comuna Barcea ;
Se da cuvantul doamnei Corpaci Maria 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 .
Domnul consilier Moisi Tantu – eu propun ca la fiecare gospodarie sa se ia un singur tomberon .
Domnul consilier Trandafir Ionel – sunt persoane care sunt plecate la munca in strainatate si vin
numai o luna doua pe an acasa si sunt debitati pe durata a unui an .
Domnul primar Zamfir Constantin – o sa se ia numai cate un tomberon in acesta trebuie sa se
gaseasca numai deseuri din gospodarie fara pietre , fara gunoi de grajd si altele . Cei care sunt plecati sa
depuna cerere de scutire pentru ca noi nu avem o evidenta cu acestia si nici cu perioda pe care sunt
plecati .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (2) lit. „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 .
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 5 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 Planului de ocupare a
functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului , pe anul 2017 ;
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 3 a 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’’ 14 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 6 al ordinei de zi – Diverse
Domnul primar Zamfir Constantin – aduce la cunostinta domnilor consilieri adresa SC APA
CANAL SA Galati nr. 44.273/29.12.2016 inregistrata la comuna Barcea sub numarul 13 din 03.01.2017
si cerea domnului Pruna Maricel Marius inregistrata la comuna Barcea sub numarul 464/25.01.2017 .
Domnul Iacob Frumuzache – aduce in discutia situatia de la bloc cu apa si canalizarea .
Domnul Lazar Florin – spune ca a fost la scoala si elevii erau imbracati cu geacain timpul orelor de
curs . Dansul intreaba de ce s-a ajuns in acesta sitruatie atata timp cat sunt lemne uscate si taiate.

Domnul primar Zamfir Constantin spune ca s-au adus materialele la bloc pentru reteaua de apacanal dar acum este iarna si nu se pot efectua lucrari . La scoala au fost zilele in care nu s-au tinut
cursuri si de aceea in prima zi a fost faore rece dar acum este cald a fost si dansul si a verificat .
Domnul consilier Burciu Romeu – aduce in discutie problema cu constructia bloc care este situat
in centrul comunei dar arata ca o ruina ( fatada , acoperis stricat etc. ) , dansul arata ca trebuie facuta
reabilitarea acestuia , Consiliul local avand in proprietate 3 apartamente in acea constructie si fiecare
proprietar sa-si plateasca partea sa .
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

