ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 31.07.2017 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
12 consilieri lipsesc motivat domnul consilier Maros Laurentu , d-l consilier Trifan Maricel si d-na
consilier Taranu Policsenia .
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 20.06.2017 . 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 Trandafir Iurist Marcela
Creola – consilier , d-na Jitca Carmen – contabil , d-na Filipoiu Alina Nicoleta – consilier asistent
resurse umane , d-l Borsan George Lucian – consilier juridic .
Domnul primar Zamfir Constantin solicita suplimentarea ordinei de zi cu inca doua proiecte de
hotarare : Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI
(documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) aferenta obiectivului de investitii „Reabilitare ,
modernizare extindere si dotare asezamant cultural in comuna Barcea, sat Barcea , judetul
Galati” si Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A., a amplasamentului
situat in comuna Barcea , judetul Galati, strada Caminului , nr. 1125 si asigurarea conditiilor in
vederea executării obiectivului de investiţii
Presedintele de sedinta, domnul Antemir Anton supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1.
Proiect de hotarare privind acceptarea aderarii comunei Grivita din judetul Galati ca
membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – Serviciul Regional Apa Galati ;
2.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcea , judetul
Galati , pe anul 2017;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate , Caietului de sarcini si a
documentatiei tehnice (DTAC , PT , DE, DG) a investiţiei: - „ Amenajare Grupuri Sanitare ,
P+1E , Scoala nr. 2 comuna Barcea , judetul Galati „ ;
4.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii/includerii in inventarului domeniului
public al comunei Barcea, a unor drumuri aflate in intravilanul comunei Barcea, judetul Galati
;
5.
Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din
fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Barcea , judetul
Galati ;
6. Proiect de hotarare privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI
(documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) aferenta obiectivului de investitii
„Reabilitare , modernizare , extindere si dotare asezamant cultural in comuna Barcea, sat
Barcea , judetul Galati” ;
7.
Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A.,
a

amplasamentului situat in comuna Barcea , judetul Galati, strada Caminului , nr. 1125 si
asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii ;
8. Diverse .
Domnul consilier Burciu Romeu propune ca sedinta sa inceapa cu punctul 5 Proiect de
hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Barcea , judetul Galati ;
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 . La sedinta participa functionarii
publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Barcea , judetul
Galati .
Punctul 1 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Antemir Anton da cuvantul domnului primar Zamfir
Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind
stabilirea
salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Barcea , judetul Galati ;
Se da cuvantul doamnei Filipoiu Alina Nicoleta – consilier asistent Compartiment resurse umane
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 Trandafir Ionel - din ce am citit eu nu am vazut bibliotecarul , si daca bugetul
local poate sa sustina aceste salarii . Complexitatea muncii daca se regaseste in salarii .
Doamna secretar – bibliotecara va fi incadrata la CULTURA – Alte biblioteci si salariul va fi
stabilit incepand cu data de 01.01.2018 .
Domnul consilier Burciu Romeu – eu propun sa luam salariile si indemnizatiile de consilier in
raport cu colectarea taxelor si impozitelor la bugetul local . In Raportul de specialitate trebuia aratat clar
de unde o sa avem sumele pentru a plati salariile si doamna contabil excedentul nu este pentru salarii .
Trebuia ca inainte de sedinta din plen sa invitati macar presedintii de comisii sa participe la negocierea
salariilor . Am auzit ca s-a discutat si cu cei de la comuna Umbraresti si cei de la comuna Draganesti , ei
lucreaza cu fonduri europene de o perioada mare de timp . Din punctul meu de vedere noi suntem
comuna cu specific agricol asa ca la Compartimentul Registrul agricol este mai mult de lucru . Prin
casierie din 2 milioane de lei 1 milion merge prin casierie , doamnele merg la banca cu banii . De
asemenea cei care lucreaza la Proiecte sunt la limita de jos . Am angajat Sef SVSU si platim referent ?
Discrepantele sunt uriase , bugetul nu poate sa plateasca aceste salarii , va spun nu o sa se poata plati .
Fac o comparatie am cifra de afaceri de 9 mild. pe an si o fac cu 55 milioane lei pe luna . Sa gandim si
sa reanalizam chiar si organigrama si sa asezam totul cum trebuie .
Domnul consilier Lazar Florin – Care ar fi problema mea , a lui Lazar Florin daca la anul nu
putem plati salariile ? Am intrat la doamna Trandafir Iurist Creola si dansa isi aseza documentele de la
achizitii in ordine pentru Curtea de conturi .Consider ca fiecare compartiment este responsabil si fiecare
isi face datoria acolo unde este . Eu de 2 ani nu am platit taxele si impozitele locale ca nu am bani , si
daca eu nu platesc oamenii astia nu isi mai primesc salariile ? Eu dupa primar as vedea un administrator
public sau un consilier personal dar nu ambele posturi – cred ca mai de folos este Popa Tiberiu pentru ca
vad ca toata lumea striga Tibi in sus Tibi in jos . Nu vad ce rol are domnul Druta Costica in primarie .
Nu am nimic cu dansul ca persoana dar nu-i vad rolul consilierului personal al primarului .
Domnul consilier juridic Borsan George Lucian – in Legea 153/2017 totul este un fel de
matematica se inmulteste coeficientul cu 1.450 lei .
Domnul primar Zamfir Constantin – sa stiti ca am cerut personalului din aparatul de specialitate
un Raport de lucru saptamanal pe fiecare compartiment .
Domnul consilier Burciu Romeu – eu as renunta la functia de Administrator public .

Domnul Druta Costica – am un rol in aceasta institutie , acela de a influenta in sens pozitiv
activitatea din institutie .
Domnul consilier Trandafir Ionel – si daca am vorbit de salarii sa stiti ca procentul de 10% din
salariul primarului pentru indemnizatii mi se pare mare , o sa se zburleasca cei din comuna . Asa ca sa
negociem si acest procent de 10 % , sau vreti sa ne dati 10% ca sa votam tot ce ne propuneti
dumneavoastra ?
Domnul consilier Lazar Florin – nu sunt de acord cu domnul Trandafir , eu consider ca eu ,
Caluian Viscentiu si Trifan Maricel facem si altceva in afara de a participa la sedinte , ganditiva ca
suntem consilieri locali din partea romilor .
Domnul consilier Blanaru Fani – eu am 13 ani de cand nu mai sunt viceprimar – si cand eram eu
viceprimar lucram cu 6 – 9 functionari pentru acelasi numar de locuitori , acum sunt mai putini
locuitori, mai multi salariati si se face fata mai greu la cerinte tot mai mari .
Doamna Iurist Aurelia – eu o sa vorbesc in numele colegilor din aparatul de specialitate al
primarului si spun ca in acest salariu de baza se regaseste si sporul de vechime care era de 25% iar
conform noii Legi maximul este de 22,5 % . Am ajuns la salariul care este acolo din cauza studiilor si a
vechimei in munca . Daca va uitati in Legea 284/2010 veti vedea ca acolo consilierul asistent , cel
principal si cel superior avea mai multe clase de salarizare, dar asta ne e soarta . Ne batem pe buget dar
eu propun ca in urmatoarea sedinta a Consiliului local sa scoatem Lista cu restantierii la plata taxelor si
impozitelor la bugetul local . Eu am pamant in arenda la 3 societati si vor incepe sa dea arenda si odata
cu arenda si valoarea impozitului pe teren , eu va propun sa facem adrese catre toate societatile si
peroanele care au teren si nu au achitat impozitul pentru el sa nu mai primeasca bani in mana de la
societate ci societatea sa achite la primarie in numele proprietarului .
Doamna Anghel Oana Ionela – eu am 1.300 lei am plecat acasa si cu 1.100 lei si fac incasari , fac
instiintari , merg cu banii si ii depun in banca . Sa nu credeti ca am un salariu foarte mare si ca nu exista
complexitatea muncii .
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 .
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’’ 10 consilieri se abti domnul Burciu Romeu si domnul Iacob Frumuzache .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 2 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Antemir Anton da cuvantul domnului primar Zamfir
Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind acceptarea aderarii
comunei Grivita din judetul Galati ca membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – Serviciul
Regional Apa Galati ;
Se da cuvantul doamnei Trandafir Iurist Marcela Creola 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’’ 12 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.

Punctul 3 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Antemir Anton 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 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’’ 12 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 4 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Antemir Anton da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de
oportunitate , Caietului de sarcini si a documentatiei tehnice (DTAC , PT , DE, DG) a investiţiei: „ Amenajare Grupuri Sanitare , P+1E , Scoala nr. 2 comuna Barcea , judetul Galati „ ;
Se da cuvantul doamnei Trandafir Iurist Marcela Creola 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 (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 5 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Antemir Anton da cuvantul domnului primar Zamfir
Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea
modificarii/includerii in inventarului domeniului public al comunei Barcea, a unor drumuri aflate in
intravilanul comunei Barcea, judetul Galati ;
Se da cuvantul doamnei Trandafir Iurist Marcela Creola 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 (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu votul a două treimi din
numărul total al consilierilor locali în funcţie .
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 6 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Antemir Anton da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind
aprobarea documentatiei
tehnico-economice faza DALI (documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) aferenta obiectivului
de investitii „Reabilitare , modernizare , extindere si dotare asezamant cultural in comuna Barcea,
sat Barcea , judetul Galati” ;
Se da cuvantul doamnei Trandafir Iurist Marcela Creola 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 (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 7 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Antemir Anton da cuvantul domnului primar Zamfir
Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind predarea către
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.”- S.A., a amplasamentului situat in comuna Barcea , judetul Galati, strada Caminului , nr. 1125
si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii ;
Se da cuvantul doamnei Trandafir Iurist Marcela Creola 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’’ 12 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 8 al ordinei de zi - Diverse
Domnul presedinte de sedinta Antemir Anton cere domnilor donsilieri sa prezinte problemele
aparute in comunitate de la sedinta anterioara pana in prezent .

Domnul primar da citire cererii domnului Preot paroh Crisan Ionut Dorin inregistrata la comuna
Barcea sub numarul 5339 din 05.07.2017 prin care se solicita o locuinta de servici . De asemenea
domnul primar Zamfir Constantin aduce la cunostinta ca preotul Crisan doreste inchiriere pe o perioada
mai mare respectiv 15 ani . Domnii consilieri locali au votat cu un numar de 12 voturi „pentru” ca
apartamentul de la blocul comunal sa fie repartizata Preotului Crisan Ionut Dorin .
D-ra Cristian Constantina – secretar comuna prezinta domnilor consilieri adresa Nr.
5336/26.06.2017 a Institutiei Prefectului – Judetul Galati inregistrata la comuna Barcea sub numarul
5207 din 28.06.2017 prin care se aduce la cunostinta ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr.
461/20.06.2017 a fost publicata Legea nr. 140/2017 , pentru modificarea art. 128 din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul alesilor locali . S-a dat citire in totalitate adresei mai sus mentionate .
Domnul primar Zamfir Constantin da citire adresei nr. 24487/17.07.2017 a APA CANAL SA
Galati inregistrata la comuna Barcea sub numarul 5637 din 19.07.2017 privind „ campanii de
constientizare in randul cetatenilor comunei , pentru executarea cat mai urgenta a bransamentelor si
racordurilor interioare .
Domnul consilier Lazar Florin – acea biserica de penticostali dela Podoleni , ce ii mai trebuie sa
fie in regula si daca in buget am aprobat suma de 100 mil lei sa faca actele si sa primeasca acei bani . Sa
facem ceva pentru elevii care au intrat la liceu si din cauza situatiei financiare de acasa isi intrerupt
studiile ca nu au bani de abonamente . Aud tot timpul ersoane din primarie care nu sunt de acord cu
dumneavoastra – primarul . Eu nu va am la suflet dar pot spune ca ati facut ceva in comuna .Sunt
persoane care la colturi striga , tipa ca primarul a facut asa sau altfel .
Domnul primar Zamfir Constantin – daca cunoasteti cazuri cu copii eu le platesc la unu – doi
cheltuiala dar sa stiti ca la acestia parintii trebuie sa munceasca , sa nu aiba ajutor social , sa nu-i vad la
carciumi . Daca stiti cazuri aduceti-le la cunostinta .
Domnul consilier Bira Dumitru - eu spun si mentin ca sistemul nu este bun , eu am o masina de 3
ani vanduta cel care a cumparat-o nu a inscris-o si eu trebuie sa o platesc si acum la primarie impozit
auto .
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,
ANTEMIR ANTON

SECRETAR,
Cristian Constantina

