ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 28.04.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Barcea convocata
de primarul comunei, care are loc la sediul Consiliului local Barcea la ora 11,00.
Secretarul Consiliului Local Barcea face apelul nominal al consilierilor si constata ca sunt prezenti
13 consilieri lipseste motivat domnul consilier Lazar Florin si lipseste nemotivat domnul consilier Druta
Ioan .
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 10.04.2017 . 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 Corpaci Maria –
contabil , d-na Jitca Carmen – contabil , d-l Popa Tiberiu – administrator public . Din partea Apa Canal
S.A. participa d-na inginer Condurache Carmen .
Presedintele de sedinta, domnul Blanaru Fani supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 18 din 31.10.2016 privind aprobarea Studiului
de fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico – Economici aferenti proiectului de investitii „Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Galati in perioada 2014 –
2020”;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare
pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in
judetul Galati, in perioada 2014 – 2020”;
3. Proiect de hotarere privind aprobarea cofinantarii ”Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014 – 2020” ;
4. 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 pentru pentru modificarea H.C.L. nr. 18
din 31.10.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico – Economici
aferenti proiectului de investitii „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata
in judetul Galati in perioada 2014 – 2020”;
Se da cuvantul doamnei Corpaci Maria – 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 .

Doamna inginer Carmen Condurache – prezinta domnilor consilieri Memoriu justificativ si unele
observatii ale Comisiei europene JASPERS care au dus la Revizuirea Studiului de Fezabilitate si
revizuirea Indicatorilor tehnico – economici .
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’’ 13 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 privind aprobarea Planului anual de
evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014 – 2020”;
Se da cuvantul doamnei Corpaci Maria – 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 .
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’’ 13 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 privind aprobarea cofinantarii
”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada
2014 – 2020” ;
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’’ 13 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.

Punctul 4 al ordinei de zi - Diverse
Domnul presedinte de sedinta Blanaru Fani – solicita inscrieri .
Domnul consilier Caluian Viscentiu – eu vin cu situatia celor care si-au facut case pe garla . Stiu
nu este legal dar in perioada asta cand a venit apa am stat zile si nopti si am pazit tiganii .
Domnul primar Zamfir Constantin – ei si-au construit casele fara sa intrebe , noi stiam ca acolo se
aduna apa , am sunat si m-am certat cu toti factorii decizionali numai sa am putut obtine motopompa de
la ISU ca o tineau acolo in hambar si nu o scoteau . Am convocat CLSU s-au stabilit masurile ce le vom
urma , am stat de dimineata pana seara in comunitate si in toate zonele afectate din comuna si nici un
domn consilier nu a venit sa dea o mana de ajutor . Nu mai spun ca cei angajati la APA CANAL SA
stateau in pat si eu desfundam canalizarea .
Domnul consilier Burciu Romeu – arata ca dansul si alti cetateni pentru a repune in functiune
instalatia electrica au venit cu utilaje (tractoare) si au ajutat echipa de electricieni si asa trebuiau sa faca
si alti cetateni .
Domnul Blanaru Fani si unii consilieri arata ca nu au fost solicitati pentru ajutor , altadata domnul
primar sa ii convoace cand are probleme si nevoie de dansii .
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

