ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 23.03.2017 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
13 consilieri , lipseste nemotivat domnul consilier 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 07.03.2017 . 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-l Popa Tiberiu, d-na Ilie
Petrita , d-na Bujor Virginia, Pr. Crisan Ionut, Pr. Paduraru Nelu Cornel, Pr. Ionica Pandeli, d-l Trifan
Maricel .
Presedintele de sedinta, domnul Blanaru Fani supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului TRIFAN
MARICEL;
2. Proiect de hotarare privind aderarea comunei Barcea ,judetul Galati la Asociatia Comunelor din
Romania ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini si a documentatiei tehnice ( PT , DE,
DG) a investiţiei: - Modernizare drumuri locale in comuna Barcea , judetul Galati ;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 , comuna Barcea , judetul
Galati ;
5. Diverse .
Supus la vot proiectul ordinei de zi in forma propusa in sedinta se aproba , cu 13 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 Referatul intocmit de primarul comunei Barcea la Proiectul de hotarare privind
validarea mandatului de consilier local al domnului TRIFAN MARICEL ;
Comisia de validarea a mandatelor examineaza legalitatea alegerii consilierului Trifan Maricel si
se constata ca au fost respectate dispozitiile legale si nu sunt cazuri de incompatibilitate . Comisia de
validare propune validarea domnului Trican Maricel – consilier local .
Domnul Trifan Maricel depune Juramantul in fata Consiliului local .
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’’ 13 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 aderarea comunei Barcea ,judetul
Galati la Asociatia Comunelor din Romania ;
Se da cuvantul domnului Popa Tiberiu – administrator public pentru 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 majoritatii
consilierilor locali in functie .
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 aprobarea Caietului de sarcini si
a documentatiei tehnice ( PT , DE, DG) a investiţiei: - Modernizare drumuri locale in comuna Barcea ,
judetul Galati;
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 .
Domnul primar Zamfir Constantin – reamintesc ca este vorba despre PNDL 1 pentru care s-a
semnat Contract de finantare si mai reamintesc ca mai este semnat si pe AFIR Contract de finantare deci
sunt contracte in valoare de 110 miliarde lei .
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.
Presedintele de sedinta, domnul Blanaru Fani da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul
2017 , comuna Barcea , judetul Galati;
Se da cuvantul doamnei Jitca Carmen pentru 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 Lazar Florin, d-l Anghel Ilie, d-l Burciu Romeu, d-l Iacob Frumuzache ,
d-l Trandafir Ionel , d-l Primar Zamfir Constantin si se convine ca lista sa ramana deschisa .
Domnul primar Zamfir Constantin – dupa cum stiti am adus la cunostinta Consiliului local inca de
acum 2- 3 saptamani Bugetul local pentru ca fiecare sa poata sa aduca completari si propuneri . Repet in
mare trebuiesc prevazute cofinantarile , scolile au un buget foarte mare ce nu au mai avut pana in acest
an si voi enumera : izolatie la Scoala nr. 2, reparatii la etaj , fatade la Scoala 1 si 2, teren sport la Scoala
nr. 1 , carti funciare, culte si in special la biserica noua de la Dorasti , grup sanitar la biblioteca
comunala , platforma pentru resturile vegetale , punct medical sat Podoleni , Ziua comunei si aniversarea
cuplurilor care implinesc 50 ani de la casatorie, amenajare parc si Monumentul eroilor , Situatii de
urgenta , identificare situri arheologice , amenajamente pastorale , extindere retea electrica la lutarie si
pe strada Orzariei , seif si doua masini de numarat bani pentru casierie , reportofon , pregatire
profesionala , masina la situatii de urgenta , reprofilare drumuri agricole si multe altele .
Domnul Lazar Florin – la sedinta de comisie ne-am uitat peste sumele astea si in principiu nu am
fost de acord . Am vazut niste sume umflate 2,5 miliarde la Scoala 2 dar nu am stiut ce se face cu ei .
Acum am aflat ca acestia sunt pentru toalete interioare la Scoala nr. 2 . Ma bucur ca se face si
anveloparea Scolii 2 si toalete la toate scolile pentru ca este si obligatoriu nu se pot da autorizatii de
functionare . In principiu lucrurile astea trebuiesc – vizavi de sume nu poti sa faci o evaluare acum .
Domnul viceprimar Anghel Ilie – in comisie de specialitate am votat cu 7 voturi „pentru „ cu
amendament , am luat de la Dispensarul de la Podoleni si am pus la drumuri extravilan pentru ca si
fermierii trebuie sa-si faca treaba la camp si pe drumurile actuale nu se poate merge . Masinile noastre
personale a mea si a lui Popa Tiberiu sunt masini de interventie la primarie de aceea am dori sa luam la
Situatii de urgenta o masina cu care sa ne facem treaba .
Domnul Moisi Tantu – eu as spune sa luam un vehicul mai mare si nu o autoutilitara .
Domnul Burciu Romeu – De ce sa nu luam o remorca la masina primariei , tineti minte cand va
spuneam eu ca e bine sa luam un tractor cu remorca si se pot face mai multe lucrari cu el ?
Cat este amprenta la sol la constructia pe care o faceti la Scoala nr. 2 – toaletele ? Trebuia facut un deviz
si apoi prinsa suma in buget , intotdeauna cand sunt bani publici preturile sunt mult mai mari . Cum s-a
ajuns la 80 mii Ron la amenajare Parc – eu am vazut un proiect cu un pret foarte mic aceasta suma este
foarte mare . Avem experienta anterioara si vedem ca fiecare lucrare cu cat s-a prins in buget cu atat s-a
executat ( atat a costat) . La pomi 130 mii au fost alocati atat s-a platit , cum s-a ajuns la 80.000 Ron la
amenajare Parc ?
Domnul Iacob Frumuzache – nu vreau sa mai repet ce s-a discutat , unele sume mi s-au parut
exagerate , as solicita pentru toate sumele defalcate – pentru cat sunt proiecte ,si as dori sa stiu daca la
toate lucrarile se fac proiecte care trec si sunt aprobate de Consiliul local prin Hotarare de consiliu ?
Domnul Trandafir Ionel - in legatura cu pregatirea profesionala , nu stiu daca e oportun sa mergem
noi consilierii la pregatire profesionala sa-i lasam pe cei care lucreaza in institutie sa mearga la pregatire
profesionala . In legatura cu toaletele de la cele 3 scoli – banuiesc ca exista proiecte si conform devizului
s-au alocat sume in buget . Din cei 80 mii lei de la amenajare parc sa cumparam o autoutilitara, luam de
la Parc de la Camin si atunci putem cumpara si aceasta utilitara .
Domnul primar Zamfir Constantin – nu avem cum sa facem proiecte fara sa avem bani in buget ,
dupa ce am prevazut banii in buget facem proiectul si vedem si Devizul , la Scoala nr. 2 facem

constructie noua extindere P+E pentru toalete interioare , la Scoala nr. 1 facem toalete interioare iar cele
din curtea scolii le transformam in vestiare pentru terenul de sport , la Scoala nr. 4 Podoleni dupa de
facem toaletele interioare le darmam pe cele existente si pe locul acela amenajam locul de joaca si
sport pentru copii .
La Scoala nr. 2 am terminat cu renovarea parterului si o sa facem – sa schimbam parchetul , lambriul si
la etaj , facem gardul si schimbam si centrala termica de la gradinita , cumparam costume nationale si
facem anveloparea scolii sa scapam de mucegai .
La Scoala nr. 1 terminam terenul de sport , facem gardul , culoarelere si cum am mai spus si la Podoleni
dupa ce facem toalete interioare pe locul celor existente o sa facem loc de joaca pentru copii .
La culte am alocat sume in primul rand pentru Parohia de la Dorasti la Pr. Crisan deoarece am facut cu
totii o promisiune si trebuie sa ne tinem de cuvant si sa platim factura . Stim cu totii ca nevoile sunt mari
dar ajutam si noi cu cat putem .
Doamna director Ilie Petrita – la Scoala nr. 2 trebuie facuta izolatia , salile de la etaj , intretinerea
stadionului , gardul din spatele scolii , centralele electrice de la gradinita , costume nationale si altele .
Noi avem nevoie si de sponsorizari , avem elevi foarte talentati am realizat diferite activitati cu ei care
s-au concretizat in diverse lucrari dar pentru acest lucru avem nevoie de materiale care costa si de bani
pentru ai stimula pe acesti elevi talentati .
Doamna director Bujor Virginia – la Scoala nr. 1 avem novoie de toalete , sa facem culoarul ,
gardul , sa se finalizeze terenul de sport , toalete la scoala nr. 4 , loc de joaca pentru copii la Podoleni .
Preot Crisan Ionut – eu va multumesc daca s-au alocat sume la culte – la parohia Dorasti , pentru a
plati factura la unele materiale .
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 majoritatii
consilierilor locali in functie .
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 Blanaru Fani – da citire cererii unor cetateni din satul Podoleni – zona lutarie –
inregistrata la comuna Barcea sub numarul 2103 din 07.03.2017 prin care se solicita extindere retea
electrica in zona mai sus amintita .
Se da citire adresei Scolii Gimnaziale nr. 1 Barcea si ulterior a adresei nr. 2150/2017 a Administratorului
public domnul Popa Tiberiu prin care se solicita angajarea unui serviciu de paza la Scoala nr. 1 pe durata
orelor de curs .
Se da citire adresei nr. 500/09.03.2017 a SC Apa – Canal SA Galati prin care se informeaza Consiliul
local cu privire la Proiectul „ Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de
atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati , in
perioada 2014-2020 „.
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

