ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 27.12.2017 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 15.12.2017 . 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 Jitca Carmen –
consilier superior , Popa Tiberiu – administrator public , d-na Tiriboc Artimiza – consilier principal
Serviciul financiar contabil , taxe si impozite si d-l Borsan George Lucian – consilier juridic .
Domnul primar Zamfir Constantin propune suplimentarea ordinei de zi cu Proiectul de
hotarare privind validarea Dispozitiei Primarului comunei Barcea nr. 943 din 22.12.2017 –
rectificarea bugetului local al comunei Barcea , judetul Galati , pe anul 2017 .
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Barcea ,
judetul Galati , incepand cu data de 1 ianuarie 2018 ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea platii , din bugetul local al UAT Barcea , judetul Galati
a cotizatiei de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati , pentru anul
2017;

3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 ;
4. Proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei Primarului comunei Barcea nr. 943 din
22.12.2017 – rectificarea bugetului local al comunei Barcea , judetul Galati , pe anul 2017 ;
5. Diverse .
Supus la vot proiectul ordinei de zi in forma propusa in sedinta se aproba , cu 14 voturi
„pentru” .
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 stabilirea
salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Barcea , judetul Galati , incepand cu data de 1 ianuarie
2018 ;
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 primar Zamfir Constantin arata ca salariile raman cam la aceleasi valori , salariul brut
este mai mare ca sa acopere contributiile datorate in anul 2018 de catre angajat . Marirea
nesemnificativa provine din diferenta de impozit pe salariu se trece de la 16% la 10% .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu 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 aprobarea platii ,
din bugetul local al UAT Barcea , judetul Galati a cotizatiei de membru al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ECOSERV Galati , pentru anul 2017;

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 .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu 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.
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel da cuvantul domnului primar Zamfir
Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 ;
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 primar Zamfir Constantin arata ca impozitele si taxele raman cam la aceleasi valori ,
se modifica numai acele taxe si impozite modificate de Codul fiscal .

Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu 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 4 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. 943 din 22.12.2017 – 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) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu 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 5 al ordinei de zi - Diverse
Domnul presedinte de sedinta Trandafir Ionel – da citire cererii membrilor Consiliului
parohial de la Parohia Barcea III inregistrata la comuna Barcea sub numarul 9881 din 21.12.2017
prin care se solicita ajutor financiar in anul 2018 pentru continuarea lucrarilor de construire a
bisericii.
Domnul consilier Burciu Romeu - trebuie vazut Raportul Camerii de conturi prin care nu s-a
recuperat de la culte banii imputati , mergem la respectarea legii ca sa nu se mai repete ce s-a
intamplat in trecut . In comuna populatia este preponderent agricola , nu se castiga foarte mult , noi
am propus sa se construiasca o bisericuta mica de lemn dar domnul Casian a vrut biserica mare cu
pereti dubli din zid . Sa vedem constructia bugetului , consider ca bugetul este foarte greu de facut
pentru anul 2018 . Stiti ca eu am fost cel care a propus si sustinut ajutor catre Parohia Barcea III dar
nu vad cum putem sa ajutam financiar in anul 2018 .
Domnul primar Zamfir Constantin – eu v-am mai spus ca din excedentul bugetar ni se iau
12,5 miliarde , noi avem de platit cofinantari la drumuri pentru asfaltare , avem cheltuieli mari anul
viitor . In legatura cu Contractul am ajuns la concluzia ca trebuie sa mai asteptam pana semnam
contractul de executie deoarece avem contestatie la Curtea de apel cu termen 11.01.2018 . Dupa ce se
pronunta instanta abia atunci o sa semnam si contractul , nu ne grabim ca vremea nu este prielnica de
turnat asfalt .

Domnul presedinte de sedinta Trandafir Ionel – da citire raspunsului de la Apele Romane cu
privire la adresa institutiei noastre nr. 9542/11.12.2017 , referitor la zona in care s-au construit case la
Podoleni . Apele Romane arata ca zona respectiva este zona inundabila si se interzice amplasarea in
zona a locuintelor si altele . Deoarece locuintele sunt construite , pentru punerea acestora in legalitate
trebuie obtinut acordul de la proprietari ca nu vor solicita despagubiri in caz de inundatii .
Domnul Popa Tiberiu –administrator public , spune ca am putea obtine declaratia la care se
face referire in adresa mai sus mentionata .
D-ra Cristian Constantina – secretar UAT comuna Barcea – mai intai trebuie facut un inventar
al terenului pe care sunt amplasate constructiile si apoi cu respectarea legislatiei in vigoare terenul sa
fie atribuit celor care au construit fara acte respectivele locuinte .
Domnul consilier Trandafir Ionel – d-ra secretar are dreptate trebuie inventariat terenul , eu
cred ca, constructiile afecteaza si proprietatile diferitilor cetateni , celor pusi in posesie .
Domnul presedinte de sedinta Trandafir Ionel – da citire adresei nr. 518.038/07.12.2017 a
Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice inregistrata
la comuna Barcea sub numarul 9805 din 19.12.2017 . Se arata ca la nivelul UAT comuna Barcea nu
avem infiintat serviciu celui aratat in respectiva adresa .
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

