ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 24.05.2017 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
14 consilieri lipseste motivat domnul consilier Anghel Ilie .
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 28.04.2017 . 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 director Ilie Petrita , dna director Bujor Virginia , d-na Comanici Gherghina , d-na Corpaci Maria – contabil , d-na Jitca
Carmen – contabil , d-l Borsan George Lucian – consilier juridic .
Se fac propuneri pentru alegerea unui nou presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni . Domnul
Moisi Tantu il propune pe domnul Antemir Anton si domnul consilier Trifan Maricel il propune pe
domnul Lazar Florin .
Se supune la vot propunerea ca domnul Antemir Anton sa fie presedinte de sedinte si se voteaza cu 8
voturi „pentru” . Domnul consilier Antemir Anton este noul presedinte de sedinta pentru o perioada de 3
luni .
Presedintele de sedinta, domnul Antemir Anton supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului si numarului burselor elevilor din invatamantul
preuniversitar de stat din comuna Barcea, judetul Galati pe anul 2017;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de pe raza UAT - comuna Barcea , judetul
Galati pentru anul scolar 2017-2018 ;
3. Proiect de hotarare privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Barcea , judetul Galati in
anul 2017;
4. Proiect de hotarare privind aniversarea familiilor din comuna Barcea care au implinit cel putin 50
de ani de la casatorie ;
5. 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 stabilirea
cuantumului si numarului burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Barcea,
judetul Galati pe anul 2017;
Se da cuvantul doamnei Jitca Carmen – contabil 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 Burciu Romeu – cred sa s-au facut calculele in functie de banii prinsi in bugetul
local , acum nu se mai pot face modificari daca vrem ca bursele scolare sa fie mai mari trebuie ca la
aprobarea bugetului local la inceputul anului sa prindem mai multi bani pentru burse scolare .
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 retelei
scolare de pe raza UAT - comuna Barcea , judetul Galati pentru anul scolar 2017-2018 ;
Se da cuvantul doamnei Cristian Constantina 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 .
Secretarul comunei – Cristian Constantina prezinta modul in care s-au facut propunerile initiale
pentru reteaua scolara pentru anul scolar 2017-2018 , apoi adresele celor doua Scoli gimnaziale care
propun un numar de clase si un numar de elevi mai mare de 300 elevi . Avizul Inspectoratului Scolar
Judetean Galati in care se prevede doua scoli cu personalitate juridica respectiv Scoala nr. 1 si Scoala
nr.2.
Doamna director Ilie Petrita arata ca initial Scoala nr. 2 a fost propusa fara personalitate juridica
dar se prevede a se infiinta clase pentru a II-a sansa , clase pentru invatamant propfesional ( tractoristi)
deoarece este nevoie de aceasta categorie care sa fie specializata . Doamna director mai arata ca elevii de
la Scoala nr. 2 au rezultate deosebite acum este clasa a VIII-a o clasa cu care se mandresc , o clasa foarte
buna , au ARACIP . Fermierii din comuna , domnul primar , d-na Taranu a ajutat sa se infiinteze o clasa
profesionala care sa raspunde nevoilor comunitatii dar s-a spus ca o sa se desfiinteze Liceul agricol de la
Tecuci , dar de la Liceul agricol nu a venit nimeni sa-si faca reclama sa prezinte oferta de scolarizare a
dansilor . La nivel national este nevoie de forta de munca calificata .
Domnul Burciu Romeu – eu as plati scolarizarea unui copil care dupa ce termina scoala sa vina sa
munceasca la mine la ferma .
Doamna contabil Comanici Gherghina – la Scoala nr. 3 este spatiu si am putea organiza o gradinita
cu program prelungit .
Doamna Taranu Policsenia – ce facem cu locatia de la Scoala nr. 3 ?
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’’ 14 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 organizarea si
sarbatorirea Zilei comunei Barcea , judetul Galati in anul 2017;
Se da cuvantul doamnei Corpaci Maria 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 .
Doamna Ilie Petrita – propun ca , cadrele care ies la pensie anul acesta si care au lucrat numai la
Barcea sa fie si dansele premiate .
Domnul Burciu Romeu – organizarea e clar sumele sunt prinse in buget , dar la premierea
familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie se spune suma de 300 lei net . Aici este o problema.
Domnul Lazar Florin – eu as fi vrut sa sa propun un program exclusiv al romilor deoarece este si
ziua lor .
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 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 aniversarea familiilor din
comuna Barcea care au implinit cel putin 50 de ani de la casatorie ;
Se da cuvantul doamnei Corpaci Maria 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’’ 14 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 5 al ordinei de zi - Diverse
Domnul presedinte de sedinta Antemir Anton – prezinta Consiliului local cererea domnului
Tabara Ghiorghe inregistrata la comuna Barcea sub numarul 4237 din 16.05.2017 . Domnii consilieri iau
act de aceasta cerere si considera ca domnul Tabara Ghiorghe fara probe concrete exagereaza si solicita
secretarului comunei sa-l instiinteze pe domnul profesor Tabara Ghiorghe ca la sfarsitul anului scolar
2016-2017 trebuie sa elibereze apartamentul de la Blocul comunal .
Domnul consilier Burciu Romeu – in legatura cu gunoiul menajer , am primit instiintari ca vine
masina de gunoi o data pe luna , eu cred ca este suficient deoarece daca s-ar pune in tomberon numai
ceea ce trebuie acesta nici nu s-ar umple .
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

