ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 27.02.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Barcea convocata
de primarul comunei, care are loc la sediul Consiliului local Barcea la ora 13,30.
Secretarul Consiliului Local Barcea face apelul nominal al consilierilor si constata ca sunt prezenti
14 consilieri .
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 17.02.2017 . 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 Druta Luminita Liliana si d-na Filipoiu
Alina Nicoleta .
Presedintele de sedinta, domnul Blanaru Fani supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de masuri privind gospodarirea localitatii
Barcea, judetul Galati pentru anul 2017 ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca ale beneficiarilor Legii nr. 416/2001 , la nivelul comunei Barcea ,
judetul Galati pentru anul 2017 ;
3. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al Primariei
comunei Barcea , judetul Galati pe anul 2017;
4. 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 Blanaru Fani da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de
masuri privind gospodarirea localitatii Barcea, judetul Galati pentru anul 2017 ;
Se da cuvantul domnului Anghel Ilie – viceprimar 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 Moisi Tantu , d-l Anghel Ilie, d-l Lazar Florin , d-l Iacob Frumuzache .
Domnul consilier Moisi Tantu – vorbim despre intretinerea strazilor , de santurile de pe DN 25
care trebuiesc sapate , podetele sa fie cu tuburi de scurgere sa aiba apa unde se duce, altadata apa din
santuri se scurgea prin santurile de colectare acum eu nu le mai vad – unde se duce apa din santuri ?

La punctul 3 nr. crt. 8 vad sanctionarea celor care au depozitat gunoiul in locuri nepermise – acestia au
fost sanctionati ? Cosurile de gunoi care au fost amplasate pe strada s-au spart ar trebui altele deoarece
copii cand vin de la scoala arunca tot felul de cutii de carton de la lapte, ambalaje de la dulciuri etc.
Domnul Anghel Ilie – viceprimar , am inceput curatenia de primavara mai este putina zapada dar
am inceput cu cursurile de apa , pe cursurile de apa treaba este buna am echipa formata care se ocupa cu
aceasta activitate . Mai este stuf pe raul Corozel dar acum este apa si nu putem sa-l taiem , cand se
retrage apa il taiem si pe acesta \.
Domnul primar Zamfir Constantin – va informez ca am trimis instiintari privind gunoiul .
Domnul Lazar Florin – as fi vrut sa spun ceva vizavi de gunoiul de la DGRS – aici gunoiul este
mai mult pe bucatile oamenilor , nu o sa ne ducem noi in bucatile lor sa facem curat , aici proprietarul
trebuie sa-si faca curat .
Domnul Iacob Frumuzache – au fost cosuri de gunoi dar au fost distruse – copii se duc la scoala
mananca si arunca pe unde pot daca ar fi cosuri ar arunca resturile in cos , sau plantat copacii astia pe
DN 25 si majoritatea au fost rupti , eu intreb daca s-a luat o masura pentru sanctionarea persoanelor care
au savarsit fapta .
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 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 Planului de actiuni
sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ale beneficiarilor Legii nr. 416/2001 ,
la nivelul comunei Barcea , judetul Galati pentru anul 2017;
Se da cuvantul doamnei Druta Luminita Liliana 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-na Taranu Policsenia , d-l Trandafir Ionel ,
d-l Iacob Frumuzache, D-L Lazar Florin .
Doamna Taranu Policsenia – analizand Planul , planul este foarte bine intocmit . Avem 8 – 9
puncte in Plan in functie de marimea punctului , eu propun formarea grupelor de lucru cu responsabil .
Astfel i-am responsabiliza pe cei de la 416 si va fi bine si pentru domnul viceprimar si pentru domnul
Caluian Maricel . Va rog sa-i punem la treaba deoarece ei nu fac treaba , le dam un sector pe acel sector
stim cine e si vedem daca s-a facut sau nu lucrarea incredintata . La cati bani se da la cei de la 416
curatenia lasa de dorit la atatea persoane beneficiare , domnule viceprimar gasiti 10 persoane sefi de
echipa cu simt de raspundere. Si la cimitir vad mereu gunoi in drum .
Domnul viceprimar Anghel Ilie – eu am mai incercat si in trecut sa fac echipe dar nimeni nu vrea
sa –si asume sa fie sef de echipa . Eu fac echipe cu sectoare , eu am mai incercat si nu a mers .
Gunoiul de la cimitir il luam azi maine apare altul pentru ca lumea nu vine in aceeasi zi sa faca curat
vine cand poate , dar gunoiul l-am luat de fiecare data .
Domnul Trandafir Ionel – cele doua Proiecte de hotarare sunt legate , eu as propune ca echipele sa
fie formate din 10 – 15 persoane , lista cu prezenta numai pentru cei care au venit la munca nu in lista de
prezenta sunt 35 si ei au venit 10 – 20 la munca . Daca se fac echipe sa le dati sector . Dumneavoastra

angajatii cunoasteti faptul ca cei de la 416 incearca sa ne fenteze , nu spune nimeni sa-si faca toate orele
sa faca pranzuri dar sa le faca .
Cei care sunt plecati sunt luati in evidenta la plata gunoiului .
Domnul primar Zamfir Constantin – o sa facem o actiune de curatenie in zilele de joi si vineri .
Domnul consilier Iacob Frumuzache – Proiectele de hotarari se imbina . In expunerea de motive
am vazut un numar de 371 familii beneficiare , cu 1053 persoane si 502 persoane apte de munca . Sa nu
fie si la noi ca intr-o comuna unde numai 10 persoane erau apte de munca ceilalti aveau adeverinte de
scutiri medicale . Trebuie eficienta in folosirea acestor persoane – spuneti ca sunt aproximativ 320
persoane care trebuie sa efectueze munci in folosul comunitatii , ar trebui ca comuna sa fie foarte curata.
Domnul Moisi Tantu – la ultima actiune de pe DN 25 au fost 2 romani si mai multi romi . Sa le
luam veste cu Primaria Barcea si sa-i punem la munca . Cine are nevoie de forta de munca poate veni la
Primarie sa plateasca si sa-i ia la munca ?
Domnul Lazar Florin – eu nu pot sa ascult subiecte diletante . Eu propun sa facem actiune sa
mergem si noi sa dam cu var pomii, podetele .
Domnul primar Zamfir Constantin – am mai facut aceasta actiune am cumparat var si am trimis
oamenii sa dea cu var copacii , podetele unii ne lasau dar altii spuneau ca dau ei ca au cumparat varul si
urmeaza sa dea cu var .
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 3 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 modificarea Organigramei si a
Statului de functii al Primariei comunei Barcea , judetul Galati 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 .
Domnul primar Zamfir Constantin – am primit si Avizul de la ANFP Bucuresti pentru
transformarea postului de Sef SVSU din functie publica in functie contractuala .
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 4 al ordinei de zi – Diverse
Domnul Blanaru Fani – din1990 pana in 2017 nu am vazut curatenie in comuna Barcea vizavi de
varuit , nu s-a facut si nu o sa se faca . Atat timp cat nu s-a facut pana acum nimic cu 416 nu o sa se

faca, cei de la 416 fac mai mult scandal decat treaba . La nivel de orase si comune dezvoltate fac toate
cele 72 de ore de munca in folosul comunitatii .
Domnul Burciu Romeu – la Primaria generala a Bucurestiului s-a aprobat ca cei carea au case
trebuie sa le intretine , asa ar trebui si in cazul nostru sunt proprietari la care le cad casele pe ei , cand iau
banii de la ajutor ii vezi numai beti dar nu pot sa-si intretina proprietatile .
Domnul primar Zamfir Constantin – aduce la cunostinta domnilor consilieri adresele de la ANAF
prin care au fost repartizate sume comunei Barcea .
Dupa ce se prezinta sumele domnul primar anunta si obiectivele pe care le considera ca ar putea sa le
duca la finalizare in anul 2017 ( obiective in continuare si obiective noi ) , deasemenea prezinta si
fundamentarile de la cele doua scoli gimnaziale pentru bugetul comunei din anul 2017 .
Domnul Lazar Florin – am doua intrebari – una cand se fac toaletele la Scoala nr. 2 , un copil al
meu termina dar mai am altul la scoala si daca se face in prelungire sau unde ? A doua intrebare daca se
face anveloparea la Scola nr. 2 pentru ca daca cladirea nu este izolata poti sa bagi 10 centrale si tot nu
fac fata dupa o perioada de sfarsit de saptamana . Deasemenea intreb ce facem cu Biserica penticostala
de la Podoleni – daca le mai dam ceva bani .
Copii cand vin de la scoala vin inghesuiti in microbuz , nu avem si noi bani de combustibil pentru
inca o cursa a microbuzului ? Se va da tichete de 50 lei/ pensionar . Pentru romi un proiect de hotarare sa
alocam bani la buget pentru un parculet in comunitatea de romi .
Domnul primar Zamfir Constantin spune ca sa aduca acte doveditoare si atunci dam in functie de
enoriasi la toate cultele , dar dansii acolo in acte au casa si nu Biserica. In legatura cu parcul la Podoleni
eu am incercat sa fac ceva personal si cu alti cetateni dar toate materialele pe care le-am dus acolo au
fost furate, nu mi-a venit sa cred ca au distrus ceva facut pentru ei .
La Scoala nr. 2 s-a schimbat parchetul s-a pus altul la parter acum urmeaza sa facem acelasi lucru si la
etaj pentru a dispare de tot mirosul de mucegai .
Doamna Taranu Policsenia – la buget va rog sa prindeti bani sa cumparam leagane si balansoare in
Parcul comunal ca cele care au fost s-au stricat . Va rog sa consemnati – va aduc la cunostinta ca nici
pana la aceasta data blocul de locuinte nu este racordat la reteaua de canalizare .
Domnul consilier Burciu Romeu – la buget nu s-au dat bani la problemele importante cum este
Cartea funciara . In bugetele anterioare din anii 2015, 2016 s-au alocat sume dar s-au facut asa ce tarla
s-a dorit si avem intabulat cam 25 – 30 % din total suprafata de teren a comunei . Sa se aduca o firma
mare sa se faca contract multianual si sa se rezolve odata cu intabularea intregii suprafete de teren . O sa
vina timpul cand nu o sa mai poata fi declarat acest teren la APIA.
Domnul expert romi Caluian Maricel – s-a discutat despre 416 si cum sa-i punem la treaba .
Despre masina de gunoi sa stiti ca a plecat cu un singur drum . Domnilor sa mergeti la scoala , mergeti
in fiecare clasa sa vedeti cum danseaza bancutele , acestea trebuiesc reparate sau schimbate .
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

