ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 17.02.2017 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
12 consilieri , lipseste nemotivat domnul Lazar Florin si domnul Druta Ioan .
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 30.01.2017 . 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 Jitca Carmen .
D-na secretar face cunoscut faptul ca trebuie ales un nou presedinte de sedinta . Se solicita propuneri .
Domnul Moisi Tantu propune ca Presedinte de sedinta pe urmatoarele 3 luni pe domnul consilier
Blanaru Fani , iar domnul Iacob Frumuzache il propune pe domnul Burciu Romeu .
Se supune la vot si domnul Blanaru Fani cu un numar de 8 voturi „pentru” este ales presedinte de
sedinta .
Presedintele de sedinta, domnul Blanaru Fani supune spre aprobare urmatorul proiect al ordinei
de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei „Modernizare retea iluminat public in comuna
Barcea, judetul Galati” si a valorii estimate conform anexei 3 la Normele metodologice ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei « Modernizare strazi rurale in comuna Barcea,
judetul Galati » si a valorii estimate conform Anexei 3 la Normele metodologice ;
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 Blanaru Fani da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei „Modernizare
retea iluminat public in comuna Barcea, judetul Galati” si a valorii estimate conform anexei 3 la
Normele metodologice ;
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’’ 12 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 2 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Blanaru Fani da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea investitiei «
Modernizare strazi rurale in comuna Barcea, judetul Galati » si a valorii estimate conform Anexei 3 la
Normele metodologice ;
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 .
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
Domnul consilier Moisi Tantu – vreau sa transmit o multumire din partea cetatenilor comunei in
legatura cu deszapezirea . Mai multi cetateni au fost multumiti de cum s-a facut deszapezirea si de faptul
ca pe trotuare s-a imprastiat nisip .
Domnul consilier Burciu Romeu – eu stiu ca gunoiul trebuie sa se ridice odata la doua saptamani
iar martea care a trecut in Dorasti nu s-a ridicat gunoiul . A venit masina a doua zi miercuri dar cetatenii
nu au fost anuntati sa scoata gunoiul la strada . Domnul Burciu aduce inca odata in discutie problema
cu constructia bloc care este situat in centrul comunei dar arata ca o ruina ( fatada , acoperis stricat etc. )
Domnul Trandafir Ionel – prin bunavointa domnului Presedinte al Romaniei a fost aprobat bugetul
de stat , acum urmeaza sa aprobam si noi bugetul local si as dori ca sa nu mai apara suma de ... la art. 02
...05 . Am dori sa fie enumerate sumele cu investitia sau lucrarea respectiva .
Domnul consilier Burciu Romeu – aduce la cunostinta ca exista o masura 8.1 cu proiecte de
impadurire a suprafetelor de teren improprii agriculturii .
Domnul primar Zamfir Constantin – spune ca proiectul de buget va fi adus la cunostinta domnilor
consilieri inainte de sedinta in care se va aproba si solicita domnilor consilieri sa vina cu propuneri
pentru buget .
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,
BLANARU FANI

SECRETAR,
Cristian Constantina

