ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 15.12.2017 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 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 29.11.2017 . 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 Jitca Carmen – consilier superior
Serviciul financiar contabil , taxe si impozite , d-l Borsan George Lucian – consilier juridic.
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei Primarului comunei Barcea nr. 891 din
06.12.2017 – rectificarea bugetului local al comunei Barcea , judetul Galati , pe anul 2017 ;
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcea , judetul Galati pe
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 . La sedinta participa si
domnul Serban Ion .
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 validarea
Dispozitiei Primarului comunei Barcea nr. 891 din 06.12.2017 – rectificarea bugetului local al
comunei Barcea , judetul Galati , pe anul 2017 ;
Se da cuvantul doamnei Jitca Carmen – consilier superior Serviciul financiar contabil , taxe
si impozite , 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 (2) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu votul votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie .

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.
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel da cuvantul domnului primar Zamfir
Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului local al comunei Barcea , judetul Galati pe anul 2017 ;
Se da cuvantul doamnei Jitca Carmen – consilier superior Serviciul financiar contabil , taxe
si impozite , 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 Blanaru Fani – acelasi lucru il spun si in aceasta sedinta , noi aproband
marirea salariilor de ce nu luam indemnizatia in conformitate cu legea in vigoare ? Sunt primarii
unde consilierii primesc mai multi bani ca indemnizatie de consilier local . La o populatie de 6.000
locuitori am functionat cu 9 salariati acum sunt foarte multi salariati si ar mai trebui sa dam afara .
Domnul primar Zamfir Constantin – sunt „n” primarii , la noi indemnizatiile se dau in
conformitate cu Legea nr. 153/2017 .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu votul votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie .
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 - Diverse
Domnul Serban Ion – de ce nu se respecta actele – registrul agricol ? Uite va pun la dispozitie
actele dar sunt si in primarie la Barcea . Am fost la avocat si cand mi-a vazut cuponul de pensii a
spus sa vin la primarie sa rezolv ca nu pot altfel , umblati la registrul agricol si vedeti ce pamant am
avut . Acolo unde este casa lui Petrache Chirita a fost al nostru .
Domnul consilier Antemir Anton – dumneavoastra domnule Serban trebuie sa mergeti in
instanta – sa te prezinti la judecata numai acolo pot sa te rezolve .
Domnul Serban Ion – si dumneavoastra ce faceti ? La ce mai stati aici si vreti si mai multi
bani . Numai domnul Trandafir si secretara Popa nu a vrut sa-mi dea tot pamantul . Eu va cunosc pe
toti stiu cine e fiecare .
Domnul consilier Trandafir Ionel – ma adresez eu d-lui Serban pentru ca in perioada de care
vorbeste eram eu primar . Pot spune ca , Comisia locala a aprobat dar comisia judeteana nu a aprobat
punerea in posesie pe suprafata respectiva , eu am mers personal la Galati cu Registrul agricol le-am
argumentat dar dansii nu au fost de acord . Deci domnul Serban Ion trebuie sa mearga la instanta si
instanta hotaraste .
Domnul consilier Maros Laurentu – la anul trebuie suplimentat numarul de camere de luat
vederi , sa se mareasca reteaua .

Domnul consilier Blanaru Fani – reduceri de personal la maxim .
Domnul consilier Moisi Tantu – sunt stalpi care stau sa cada pe la d-l Bira , trebuiesc cosuri de
gunoi stradale si renovarea blocului din comuna .
Domnul viceprimar – stalpii si firele sunt ai Romtelecom am facut adresa scrisa ca sa vina sa
remedieze .
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,
TRANDAFIR IONEL

SECRETAR,
Cristian Constantina

