PROIECT
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 09.01.2017 in sedinta extraordinara 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 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 23.12.2016. 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-na Jitca Carmen – contabil si d-l Cusiac Giani – sef Post Politie Barcea .
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 aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local al
comunei Barcea , judetul Galati pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de
dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar anul 2016 ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de paza al comunei Barcea , judetul Galati ,
pentru apararea bunurilor proprietate publica si privata si stabilirea taxei speciale pentru plata
serviciilor de paza, pentru anul 2017 ;
3. 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 .
Presedintele de sedinta , domnul Moisi Tantu , prezinta consilierilor locali actele pe care
domnul Serban Ion le-a lasat la sedinta Consiliului local din data de 23.12.2016 referitor la o
suprafata de teren pe care dansul sustine ca ar fi trebuit sa fie pus in posesie conform Legilor
fondului funciar . Domnii consilieri ii solicita domnului consilier Trandafir Ionel care cunoaste foarte
bine situatia deoarece a fost primar in mandatele anterioare sa-si prezinte punctul de vedere . Domnul
Trandafir Ionel arata ca solutionarea cererii domnului Serban Ion nu este de competenta Consiliului
local , ca in BAP-ul din anul 1948 era o suprafata la tatal domnului Serban dar la colectivizare
suprafata nu mai era aceeasi deoarece parintii dansului au dat pamantul fratelui respectiv sorei
acestuia cand acestia s-au casatorit si astfel s-a diminuat suprafata de teren din proprietatea parintilor.
Deasemenea se mai arata ca nici Comisia Judeteana de aplicare a Legilor fondului funciar nu i-au
aprobat cererea petentului .
Consilierii locali ajung la concluzia ca domnul Serban Ion trebuie sa se adreseze organelor
competente pentru solutionarea acestei probleme .
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 aprobarea utilizarii unei sume
din excedentul bugetului local al comunei Barcea , judetul Galati pentru acoperirea definitiva a
deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar 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 Trandafir Ionel , d-l Lazar Florin .
Domnul Trandafir Ionel – domnilor consilieri Expunerea de motive este copia Raportului de
specialitate si aici in primul aliniat se spune ca Consiliul local are ca atributie aprobarea modului de
utilizare a rezervei bugetare .... Trebuia spus clar ca banii 1.022.102,08 lei s-au cheltuit pentru ca sau cumparat 2 lopeti , 2 ...... Chiar daca votez pentru ca trebuie sa punem la loc banutii sa stiti ca
doream niste explicatii . Solicit ca celelalte Expuneri de motive sa fie intocmite la obiect si sa stim
unde se duc banii iar la sedinta urmatoare sa ni se spuna unde s-au cheltuit 1.022.102.08 lei .
Domnul consilier Lazar Florin – ca sa incep asa frumos urez „ La multi ani „ tuturor
consilierilor . Sunt consilier local de 5 ani si am spus mereu sumele trebuiesc clarificate , data trecuta
la profesori erau minus 160 mil lei, doresc sa stiu motivele si banutii unde se duc , pentru cei mai
multi vorbiti practic pe intelesul fiecaruia . Nu am vazut nici o explicatie la nici un Proiect de
hotarare , cei care fac Expunerea de motive ori sunt incompetenti ori nu stiu . Eu vreau reportofon
pentru inregistrarea fiecaruia cuvant cu cuvant ca doamna secretara sa mentioneze in procesul verbal
conform Legii nr. 215/2001 .
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’’ 11 consilieri „abtineri” 3 consilieri d-l Iacob Frumuzache, d-l Lazar Florin si d-l
Burciu Romeu .
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 Planului de paza al
comunei Barcea , judetul Galati , pentru apararea bunurilor proprietate publica si privata si stabilirea
taxei speciale pentru plata serviciilor de paza, pentru anul 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 inscriu la cuvant : d-l Burciu Romeu , d-l Trandafir Ionel , d-na Taranu Policsenia , d-l
Iacob Frumuzache , d-l Lazar Florin .
Domnul Burciu Romeu – am facut o propunere si ma explic de ce am propus in comisie ca cei
pensionari sa nu mai plateasca cei 15 lei paza . Dansii primesc pensie de 400 lei si mai platesc 15 lei
si pentru paza . Cei care nu sunt pensionari sa plateasca 50 lei , sa creasca gradul de colectare , vad
ca in Planul de paza sunt 3 echipe plus un paznic la primarie in total necesar 7 paznici , noi nu am
angajat deocamdata si avem excedent in buget la paza .
Domnul Trandafir Ionel – eu zic asa mai incadram un paznic , cresc pensiile si pot si
pensionarii sa-si achite taxele si va mai spun un lucru eu cred ca pensionarii sunt cei mai vulnerabili
la dansii fiind in varsta vin hotii mai des , noi cei care mai putem mai iesim afara mai intrebam cinei? Mai angajam macar un paznic gasim o cale sa-i platim mai bine sa le dam sporuri ca lucreaza
noaptea si dansii sa-si faca datoria, macar fugitiv sa plece pe traseu la anumite ore cand inchid pe la
bar ca cei care pleaca cu masinile le canta muzica de bubuie .
Doamna Taranu Policsenia – sunt de acord cu Planul de paza dar vad ca trebuia anexele cu
numele paznicilor , numarul de telefon etc.

Domnul Iacob Frumuzache – La multi ani , un an mai bun si o mai buna organizare . Planul de
paza este bine documentat , dar am si o obiectie la numarul de paznici care sunt iar o problema foarte
importanta este instruirea lor care stiu ca se face de mai multe ori . in Planul de paza se arata ca
paznicii trebuie sa vina la sediul primariei in fiecare seara pentru a fi instruiti . Eu nu cred ca agentul
poate veni in fiecare seara la primarie sa-i instruiasca deoarece nu sunt mereu agenti in comuna de
aceea daca e o problema mai importanta trebuie sa sune la 112 .
Cu efectivul de paznici actual un sat ramane descoperit , care sector este descoperit iar cei care sunt
unde patruleaza si nu am vazut cine ii controleaza . Sa angajam si trebuie numit un sef de paza care
sa-i instruiasca si sa-i controleze . Sa aiba puncte fixe si pe traseu unde sa se intalneasca la anumite
ore , seful pazei sa-i controleze sa-si faca datoria .
Domnul primar Zamfir Constantin – apreciez cele spuse de domnul Trandafir si domnul Iacob
se vede ca experienta isi spune cuvantul , vorbea domnul Iacob de descoperirea sectoarelor , adevarat
este ca mai trebuie facuta o angajare , iar controalele se fac de catre mine si de catre d-l sef de post
domnul Cusiac . De mai multe ori ii sun pe paznici ii intreb unde sunt ei spun ca sunt acolo si cand
merg chiar ii gasesc in locul indicat de dansii .Am vorbit cu domnii primari de la Draganesti si
Umbraresti sa facem Politie locala dar mai dureaza . In legatura cu cei 15 lei pentru pensionari cred
ca nu este foarte mult si pensionarii pot da aceasta taxa .
Domnul Trandafir Ionel – eu as mai dori sa intreb daca mai functioneaza camerele de luat vederi
si daca da si sunt folositoare sa se mai instaleze si in alte locuri din comuna .
Domnul Iacob Frumuzache – ori se modifica Planul de paza , ori sa se mai angajeze ca nu poti
sa-i fugaresti pe acestia in toate sectoarele .
Domnul Cusiac Giani – seful pazei ar putea fi chiar camerele de luat vederi , eu pot spune ca la
ora 2 sa fiti in fata camerei din punctul X si astfel ii verific daca sunt pe traseu . Ar mai trebui
montate camere le extremitatile comunei si chiar la Podoleni , nu avem camere la intersectia cu
Umbraresti si nici cu Draganesti , camerele fiind utile deoarece la unele furturi sau accidente ne-am
ajutat de ele . Noi acum suntem repartizati noaptea 2 politisti pe 10 comune . Si paznicii ne-au ajutat,
s-a intamplat ceva noaptea am luat un paznic si am plecat la locul indicat . Domnul viceprimar a
facut programarea paznicilor a afisat-o la vedere , noi ne uitam si stim cine este de serviciu in data
respectiva .
Domnul Lazar Florin – in calitatea de cetatean roman as vrea sa-l intreb si eu pe seful de post ce
este cu fraza din Planul de paza care spune ca „ in comuna sunt un numar de 6365 locuitori din care
1175 locuitori de etnie rroma comasati in satul Podoleni acestia avand un nivel redus de pregatire ,
fara a avea un loc de munca stabil fapt de determina existenta unui numar relativ mare de fapte
antisociale , cu preocupari infractionale ...” ce sa inteleg ca rromii din Podoleni sunt niste infractori ?
Sa stiti ca acest paragraf o sa-l fac public si o sa-l trimit la Bucuresti unde am un prieten la
discriminare care poate sa ma ajute .
Doamna Galalae Nica – nu este o aluzie la discutia domnului Lazar , in schimb de cand treci
podul pana la Cartoafa nu poti trece cu masina, stau toti pe sosea si nu poti trece .
Domnul Cusiac Giani – de cand sunteti in Barcea ati avut scandal cu 50-70 persoane , ei da se
cearta si romanii 2-3 dar la rromi scandalurile au fost si 50-70 persoane si nu numai in comuna la noi
ci in toate comunitatile de rromi din judet ,dumneavoastra vi se pare normal acest lucru , zone cu risc
mare sunt comunitatile de romi dar nu suntem constienti ca exista acest risc .
Domnul Trandafir Ionel – sa citim si vedem ca scrie „relativ” deci sa interpretam corect ceea ce
scrie . Cred ca nimeni nu cunoste mai bine ca mine aceasta etnie , eu am fost mai tot timpul intre ei ,
dar va spun un lucru de cand pleaca de la bar si pana ajung acasa romanii nu fac galagie iar ei fac
galagie rup leturi din gardurile oamenilor . Va rog iesiti din calitatea pe care o aveti de reprezentant
ai lor si vedeti lucrurile exact cum sunt .
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 , „abtineri” 1 consilier d-l Lazar Florin .

Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 3 al ordinei de zi – Diverse .
Domnul consilier Iacob Frumuzache – cand veneam spre primarie doamna Danaila Titica m-a
sesizat ca vecinii de la Societatea comerciala au facut curat in fata unitatii lor si toata zapada a dat-o
in fata curtii dumneaiei . Domnul Burghiu Costache – a spus ca persoanele de la ajutorul social sa fie
puse sa desfunde trotuarele la persoanele varstnice .
Domnul consilier Trandafir Ionel – iluminatul public in zona noastra nu a functionat .
Doamna consilier Galalae Nica – soseaua este inzapezita .
Domnul primar Zamfir Constantin – ca raspuns domnului Lazar Florin noi putem trimite cate
dosare sunt pe etnie rroma . Pentru cei care spun ca primarul nu face nimic , ca primarul fura , ca
primaria nu a fost facuta cu bani europeni va aduc la cunostinta ca nimeni nu-ti da bani ca sa
construiesti primarie , puteti spune ca acum lucram cu achizitiile si am semnat contract de finantare
la drumuri unul finantat de AFIR si unul finantat de PNDL iar din februarie dam drumul la lucrare.
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

