ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 20.06.2017 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Barcea
convocata de primarul comunei, care are loc la sediul Consiliului local Barcea la ora 8,30.
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 24.05.2017 . 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-l Popa Tiberiu – administrator public, d-l Borsan
George Lucian – consilier juridic .
Presedintele de sedinta, domnul Antemir Anton supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea valorii proiectului de investitie
"MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA
BARCEA, JUDETUL GALATI"
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea
Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN – SA pentru proiectul finantat prin Masura 7.2
al comunei Barcea , judetul Galati "MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE
INTERES LOCAL IN COMUNA BARCEA, JUDETUL GALATI" ;
3. Diverse .
Supus la vot proiectul ordinei de zi in forma propusa in sedinta se aproba , cu 14 voturi
« pentru ».
Presedintele de sedinta face cunoscut ca sedinta este publica .
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 aprobarea valorii
proiectului de investitie "MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN
COMUNA BARCEA, JUDETUL GALATI" ;
Se da cuvantul doamnei Trandafir Iurist Marcela Creola – consilier 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 Burciu Romeu – ambele Proiecte de hotarare au legatura intre ele. Si eu am
proiect pe fonduri europene si stiu ca trebuiesc toti pasii urmati deci daca se cere aprobarea celor doua
proiecte asa trebuie sa facem ca altfel nu se poate .
Doamna Trandafir Iurist Marcela Creola – consilier la Compartimentul Investitii , dezvoltare
locala si achizitii publice prezinta domnilor consilieri stadiul celor doua proiecte pe AFIR si PNDL ,
investitiile care se vor realiza in cadrul celor doua proiecte , masurile ce trebuiesc luate , obligatiile UAT

comuna Barcea in cele doua proiecte , valorile , finantarile , cofinantarile , imprumuturi si comisioane,
etc.
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’’ 14 consilieri .
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 aprobarea solicitarii
scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN – SA pentru proiectul
finantat prin Masura 7.2 al comunei Barcea , judetul Galati "MODERNIZAREA RETELEI DE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 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 .
Se considera ca s-a discutat la punctul 1 din ordinea de zi ambele Proiecte de hotarare .
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 - Diverse
Domnul presedinte de sedinta Antemir Anton cere domnilor donsilieri sa prezinte problemele
aparute in comunitate de la sedinta anterioara pana in prezent .
Domnul consilier Burciu Romeu cere domnului primar ca domnul profesor Tabara Ghiorghe la
sfarsitul anului scolar 2016-2017 sa elibereze apartamentul de la Blocul comunal . Inca un aspect s-a
facut bornarea si a venit un angajat APIA care spune ca pasunea nu este corect masurata .
Domnul consilier Trandafir Ionel – in legatura cu trotuarul de pe strada Caminului care nu s-a mai
terminat , se termina cursurile scolare si copii tot pe carosabil trebuie sa mearga . In acelasi timp va aduc
la cunostinta ca la vecinul meu unde nu locuieste nimeni iar a crescut iarba trebuie planificati oameni de
la Legea 416/2001 sa se taie aceste buruieni , trebuie eliberat domeniul public de materialele de
constructie ce sunt proprietatea unor societati .
Domnul primar spune ca domnul viceprimar Anghel Ilie sa planifice oameni ca sa se faca curat ,
trotuarul se fa face in timp cat mai scurt , iar cei care au depozitate materiale de constructie pe domeniul
public sa fie instiintati sa le ridice daca nu sa fie amendati .
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

