ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 07.03.2017 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
13 consilieri lipseste motivat d-l consilier Maros Laurentiu .
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 27.02.2017 . 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 Jitca Carmen .
Presedintele de sedinta, domnul Blanaru Fani supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 20 din 31.05.2016 privind aprobarea asigurarii
finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin
PNDL conform prevederilor art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr. 1851/2013 , aferente obiectivului
„Modernizare drumuri locale in comuna Barcea , judetul Galati „ ;
2. 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 Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 20 din
31.05.2016 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi
finantate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr.
1851/2013 , aferente obiectivului „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 .
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 .
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 – Diverse
Domnul Blanaru Fani – presedinte de sedinta da citire cererii d-lui Felea Bogdan – Pastor al
Bisericii Advente inregistrata la comuna Barcea sub numarul 1935/02.03.2017 prin care se solicita
ajutor banesc pentru izolatia termica a cladirii Bisericii .
Domnul Anghel Ilie – propune ca ajutorul pentru culte sa se dea pe numarul enoriasilor fiecarii
culte .
Domnul Lazar Florin – nu este gresit si e normal sa dam banii in functie de enoriasi .
Domnul Trandafir Ionel – sa vina fiecare cu lista de enoriasi , sa vina cu actele necesare pentru
ajutorul banesc si apoi sa se dea si banii .
Domnul primar Zamfir Constantin – trebuie sa fim atenti cu actele deoarece mai avem si acum de
recuperat sume de la biserici , trebuie aprobat mai intai bugetul comunei , apoi dansii trebuie sa prezinte
actele necesare prin care sa le dam ajutor banesc .
Domnul Blanaru Fani – presedinte de sedinta da citire cererii d-lui Bejan Ion inregistrata la comuna
Barcea sub numarul 1947/02.03.2017 prin care se solicita Contract de inchiriere pentru apartament Bloc
comunal .
Domnul primar Zamfir Constantin – subliniaza faptul ca domnul Bejan Ion locuieste de multi ani in
acest apartament si daca nu are alta locuinta proprietate este de acord cu prelungirea Contractului de
inchiriere .
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.
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