ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 10.04.2017 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
15 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 23.03.2017 . 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 Jitca Carmen, d-l Popa Tiberiu .
Presedintele de sedinta, domnul Blanaru Fani supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la H.C.L. NR. 10 din 05.09.2016 privind
constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 500 mp situat in
intravilanul UAT comuna Barcea Cv 5, P 116 ;
2. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la H.C.L. NR. 25 din 31.08.2015 privind
constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 474 mp situat in
intravilanul UAT comuna Barcea Cv 32, P 929 ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local in cursul anului
2017;
4. Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
5. Diverse .
Supus la vot proiectul ordinei de zi in forma propusa in sedinta se aproba , cu 15
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 pentru modificarea anexei la H.C.L. NR.
10 din 05.09.2016 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de
500 mp situat in intravilanul UAT comuna Barcea Cv 5, P 116;
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 .
Domnul consilier Trandafir Ionel – eu cred ca ar fi trebuit o schita tu tot terenul si macar cu
creionul aratat unde este suprafata de 500 mp .
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’’ 15 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 pentru modificarea anexei la H.C.L. NR.
25 din 31.08.2015 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de
474 mp situat in intravilanul UAT comuna Barcea Cv 32, P 929 ;
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 (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’’ 15 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 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 .
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’’ 15 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 Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativteritoriale .
Se solicita inscrieri la cuvant .

D-ra secretar Cristian Constantina reaminteste domnilor consilieri „ Fiecare consilier local,
precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin
grija secretarului” conform art. 51 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala .
Punctul 5 al ordinei de zi - Diverse
Domnul Blanaru Fani – solicita inscrieri .
Domnul consilier Lazar Florin – eu vin cu situatia celor care si-au facut case pe garla . Stiu nu este
legal dar am mers pe teren ca nu stii pana nu ajungi acolo si am vazut ce mi-au spus si ei , Marian
Ursaru a dat drumul la canal sa ajunga apa la el ( la animalele lui ) ca sa nu mai aduca el animalele la
apa si acolo cand a plouat a inundat tot . Daca s-ar face un dig ar fi si ei protejati asa pa ii inconjoara .
Noi ne facem datoria si restul asta e .
Domnul consilier Caluian Viscentiu – ce facem ca pe strada Mihail Kogalniceanu toata canalizarea
este infundata .
Domnul primar Zamfir Constantin – ei si-au construit casele fara sa intrebe , noi stiam ca acolo se
aduna apa , cum va mai spuneam si altadata acolo cu niste bani de pe la PNG am facut un teren de sport
cu plasa , vopsit frumuos dar ei au distrus si furat tot . In legatura cu canalizarea unul dintre ei a spart-o
si acela trebuie sa o faca la loc , serviciul de apa si canalizare este al SC Apa Canal SA Galati , noi nu
putem face lucrari si inca odata cine a spart-o sa o repare , chiar daca o repara Vega sau APA Canal
vinovatul sa plateasca reparatia . Pentru culte banii se dau numai cu documente justificative .
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

