ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 29.11.2017 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 consilier Lazar Florin .
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 31.10.2017 . 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-na Iurist Aurelia –
consilier superior , Popa Tiberiu – administrator public , d-na Tiriboc Artimiza – consilier principal
Serviciul financiar contabil , taxe si impozite .
Se aduce la cunostinta ca trebuie ales un nou presedinte de sedinta . Se fac propuneri : domnul Druta
Ioan propune pe domnul Burciu Romeu , iar doamna Taranu Policsenia propune pe domnul Trandafir
Ionel .
Se supune la vot prima propunere d-l Burciu Romeu - 5 voturi „pentru” , se supune la vot a
doua propunere d-l Trandafir Ionel - 9 voturi „pentru” . Domnul Trandafir Ionel este ales presedinte
de sedinta pentru o perioada de 3 luni .
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a unui cabinet medical in suprafata
de 15,60 m 2 si a unui spatiu comun in suprafata de 7, 00 m2 din Cladire dispensar uman
Barcea , judetul Galati ;
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 . La sedinta participa si
domnul Sorin Lacatusu – responsabil zonal PSD .
Punctul 1 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel da cuvantul domnului primar Zamfir
Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea
concesionarii directe a unui cabinet medical in suprafata de 15,60 m 2 si a unui spatiu comun in
suprafata de 7, 00 m2 din Cladire dispensar uman Barcea , judetul Galati ;
Se da cuvantul domnului Popa Tiberiu – administrator public 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 primar Zamfir Constantin arata ca spatiul care va fi concesionat daca Proiectul de
hotarare este aprobat , este pentru binele tutror cetatenilor si al corpului uman .
Domnul consilier Trandafir Ionel – noi cei mai vechi cunoastem caietul de sarcini de aceea sa
se puna la dispozitia consilierilo noi acest Caiet de sarcini ca sa se cunosca pretul , localul este pentru
medicina nu pentru bar , conform unei ordonante legale .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu votul a doua treimi din
numarul total al 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 cererii domnului Ilinca Florinel inregistrata la
comuna Barcea sub numarul 9222/27.11.2017 privind angajarea unui asistent medical comunitar .
Domnul primar Zamfir Constantin – da citire cererii domnului Ilinca Florinel inregistrata la
comuna Barcea sub numarul 9221/27.11.2017 privind solicitarea unor masuri de rezolvare a
problemei si pericolului pe care il reprezinta cainii fara stapan .
Domnul Ilinca Florinel – sa fiu inteles eu sunt reprezentantul unui ONG. Acum trei luni am
mai depus cereri referitoare la aceste probleme dar au fost zadarnice . Asistentul medical nu se
plateste din banii din bugetul local se plateste de la bugetul de stat , noi numai sa-l angajam .
Domnul consilier Antemir Anton – sa folosim cainii la
, vreau sa rezolvam problema
cetatenilor toti nu numai a romilor .
Domnul primar Zamfir Constantin – eu sunt adeptul Proiectului de hotarare cu taxa de ecarisaj
asa cum face si Primaria Liesti .
Domnul Popa Tiberiu – Primaria Liesti a prins cainii si i-a eutanasiat , la nivelul judetului
Galati si orasului Tecuci sunt firme de ecarisaj care prind cainii dar numai pentru UAT –urile locale .
Nu avem o firma care sa faca acest serviciu si comunei noastre .
Domnul consilier Trandafir Ionel – sa invitam un ONG iubitor de animale sa se ocupe de
aceasta actiune .
Domnul consilier Burciu Romeu – solariile din camp sunt praf facute de caini , sa se prinda in
buget valori pentru aceasta actiune de prindere a cainilor , de curatenie .
Doamna consilier Taranu Policsenia – ma bucur de existenta acestui grup local care ne aduce
la cunostinta problemele din societate , sa se angajeze un asistent medical mai ales ca nu este
renumerat de primatie stiindu-se ca este nevoie de acesta .
Domnul primar Zamfir Constantin – da citire Proiectului de hotarare initiat de domnul Burciu
Romeu si unde sunt scrise toate masurile din Raportul Camerii de Conturi Galati .
Domnul Borsan George Lucian – consilierul juridic , arat ca Camera de Conturi nu are
dreptate intotdeauna exemplu SC Diaplant a castigat si acum cheltuielile de judecata cine le plateste
? , iar in prezent norma de hrana e pe rolul instantei de judecata .
Domnul consilier Trandafir Ionel – eu m-as intoarce impotriva Curtii de Conturi . Dorinta dlui Trandafir Ionel este sa se faca 200 ml de trotuar pana la scoala .
Domnul primar Zamfir Constantin – pentru luni la ora 9 invitatie pentru domnii Druta Ioan
si Anghel Sorin sa prezinte Autorizatia de construire pentru ca toata lumea trebuie sa respecte legea .
La 3 ani sa se aduca reevaluarea , pentru persoanele juridice si fizice sa se faca Inspectie fiscala .

Fac apel catre consilierii PSD sa venim cu proiecte de hotarare pentru locuitorii comunei , daca este
cazul .
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,
IACOB FRUMUZACHE

SECRETAR,
Cristian Constantina

