ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 31.08.2017 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 lipsesc motivat : domnul consilier Bira Dumitru , d-l consilier Trifan Maricel .
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 31.07.2017 . 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 Popa Tiberiu –
administrator public , d-l Popa Daniel – Sef SVSU , d-l Borsan George Lucian – consilier juridic .
Se fac propuneri pentru alegerea unui nou presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni . Domnul
Druta Ioan il propune pe domnul Iacob Frumuzache .
Se supune la vot propunerea ca domnul Iacob Frumuzache sa fie presedinte de sedinte si se
voteaza cu 13 voturi „pentru” . Domnul consilier Iacob Frumuzache este noul presedinte de sedinta
pentru o perioada de 3 luni .
Presedintele de sedinta, domnul Iacob Frumuzache supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1.
Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
al UAT comuna Barcea , jud. Galaţi ;
2. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare – Teren intravilan Cv. 32 p 929
comuna Barcea, judetul Galati ;
3. 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 .
D-ra secretar Cristian Constantina le aduce inca odata la cunostinta domnilor consilieri ca trebuie sa
prezinte Raportul de activitate conform prevederilor legale .
Punctul 1 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Iacob Frumuzache da cuvantul domnului primar Zamfir
Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind reorganizarea
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al UAT comuna Barcea , jud. Galaţi ;
Se da cuvantul doamnului Popa Daniel – sef SVSU 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 .

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 Iacob Frumuzache da cuvantul domnului primar Zamfir
Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind insusirea Raportului
de evaluare – Teren intravilan Cv. 32 p 929 comuna Barcea, judetul Galati
Se da cuvantul domnului Popa Tiberiu 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 Lazar Florin – eu cred ca acea suprafata valoreaza mai mult, as solicita sa se
faca o expertiza pentru ca eu am cumparat o suprafata de teren acum trei ani cu o suma mai mare.
Domnul consilier Trandafir Ionel – pragul nu ram,ane acesta , poate fi modificat .
D-ra secretar Cristian Constantina – pe aceasta suprafata de teren exista deja o cladire a unei
persoane fizice care a depus cerere pentru a cumpara terenul . Pentru ca exista proprietar pe constructie
acesta are drept de preemtiune la cumpararea terenului conform art. 123 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale .
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’’ 13 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 3 al ordinei de zi. - diverse
Domnul presedinte de sedinta Iacob Frumuzache cere domnilor donsilieri sa prezinte problemele
aparute in comunitate de la sedinta anterioara pana in prezent .
Domnul primar da citire cererii domnului profesor Tabara Gheorghe inregistrata la comuna Barcea
sub numarul 6792 din 31.08.2017 prin care se solicita o locuinta de servici . De asemenea domnul
primar Zamfir Constantin aduce la cunostinta ca domnul profesor Tabara Gheorghe doreste inchiriere
pe perioada anului scolar 2017 - 2018 . Domnii consilieri locali au votat cu un numar de 13 voturi
„pentru” ca apartamentul de la blocul comunal sa fie repartizat domnului profesor Tabara Gheorghe .
Domnul primar Zamfir Constantin da citire adresei nr. 2075/25.08.2017 a DIRECTIEI PENTRU
AGRICULTURA Galati inregistrata la comuna Barcea sub numarul 6712 din 28.08.2017 privind
solicitare sprijin in aplicarea Ordinului nr. 152/18.05.2017 , referitor la extinderea suprafetelor irigate .
Domnul primar Zamfir Constantin da citire adresei nr. 714 012/07.08.2017 a Ministerului
Finantelor Publice privind consultarea si solicitare punct de vedere pentru modificarea prevederilor
Titlului IX din Codul Fiscal .
Domnul consilier Trandafir Ionel – incepe noul an scolar si nu s-a facut trotuarul de la mine de
la colt si pana la scoala si copii nu au pe unde sa mearga , a trimis d-l vice persoane si a curatat acolo dar
trotuarul nici acum nu s-a facut si este o distanta foarte mica . Poate gasim o solutie ca terenul de la via
nobila sa il preia cineva si sa fie lucrat .
Domnul consilier Lazar Florin – cred ca este ultima sedinta la care particip in cadrul Consiliului
local . Am venit in acest consiliu cu o perceptie dar am vazut ca nu este cum credeam eu , la un moment
dat am vrut sa-mi angajez sotia la casierie si am auzit ca nu trebuie sa o angajez ca eu sunt consilier ,
Dumnezeu nu doarme si am vazut ca nu este asa domnul Tantu Moisi chiar daca este cladirea pe numele

lui sora sa stim cu totii ca e a lui el isi desfasoara acolo o activitate , acum este prieten cu primarul ca are
un interes pana acum vota mereu impotriva primarului .
Domnul Moisi Tantu – nu doresc sa-i dau replica domnului Lazar fiecare gandeste cum vrea. Eu
altceva as dori sa spun din cati medici avem in comuna sunt zile cand nu este nici unul la cabinet , daca
un medic este in concendiu celalat nu-l inlocuieste si nu vede bolnavii de la celalalt .
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,
IACOB FRUMUZACHE

SECRETAR,
Cristian Constantina

