ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 19.09.2017 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 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 31.08.2017 . 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 Borsan George Lucian – consilier juridic .
Presedintele de sedinta, domnul Iacob Frumuzache supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a asigurarii finantarii de
la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL etapa a
II-a, conform prevederilor art. 8 alin (3) din OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului
“Modernizare străzi rurale în comuna Barcea, judeţul Galaţi”;
2. 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 . La sedinta participa si domnul
Ilinca Florinel din comuna Barcea , judetul Galati .
D-ra secretar Cristian Constantina le aduce inca odata la cunostinta domnilor consilieri ca trebuie sa
prezinte Raportul de activitate conform prevederilor legislative .
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 aprobarea
indicatorilor tehnico-economici si a asigurarii finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot
fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL etapa a II-a, conform prevederilor art. 8 alin (3) din
OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului “Modernizare străzi rurale în comuna Barcea, judeţul
Galaţi”;
Se da cuvantul domnului Popa Tiberiu – administrator public 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 – sedinta de astazi este sa aprobam cofinantarea la proiectul pe
care noi l-am aprobat mai inainte . Este o formalitate noi trebuie sa participam cu cofinantarea in acest
proiect . Este de datoria noastra sa aprobam , am fost deja de acord cu proiectul .
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. - diverse
Domnul presedinte de sedinta Iacob Frumuzache cere domnilor donsilieri sa prezinte problemele
aparute in comunitate de la sedinta anterioara pana in prezent .
Domnul presedinte de sedinta d-l Iacob Frumuzache da citire adresei Scolii gimnaziale nr. 1
Barcea nr. 1161/07.09.2017 prin care se solicita desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local
Barcea care sa faca parte din Consiliul de administratie al scolii si un reprezentant al Consiliului local
Barcea care sa faca parte din Comisia CEAC pentru anul scolar 2017 – 2018 .
Domnul Maros Laurentu il propune pe domnul Trandafir Ionel , doamna Taranu Policsenia il
propune pe d-l Caluian Viscentiu si d-l Druta Ioan il propune pe domnul Iacob Frumuzache .
Se supune la vot ca domnul Trandafir Ionel sa faca parte din Consiliul de administratie al scolii si
cu 14 voturi „pentru” este desemnat in Consiliul de administratie al scolii .
Se supune la vot ca domnul Caluian Viscentiu sa faca parte din Consiliul de administratie al scolii
si cu 14 voturi „pentru” este desemnat in Consiliul de administratie al scolii .
Domnul Burciu Romeu propune ca domnul Druta Ioan sa faca parte din Comisia CEAC pentru
anul scolar 2017 –2018 . Se supune la vot ca domnul Druta Ioan sa faca parte din Comisia CEAC si cu
14 voturi „pentru” este desemnat reprezentant al CL Barcea in Comisia CEAC pentru anul scolar 2017 –
2018 .
Domnul presedinte de sedinta d-l Iacob Frumuzache da citire cererii domnului Burciu Romeu –
presedinte al PSD Barcea inregistrata la comuna Barcea sub numarul 7354/19.09.2017 prin care solicita
atribuirea salii de gradinita din cladirea bibliotecii pentru sediu PSD Barcea .
D-ra secretar Cristian Constantina arata ca trebuie intrebat si domnul primar ( in momentul acesta
domnul primar nu era prezent ) in sensul ca acesata incapere sa nu aiba alte destinatie si sa trebuiasca a
fi folosita pentru alte activitati . Domnul Burciu Romeu arata ca daca aceasta sala este necesara si
pentru alte activitati o sa fie pusa la dispozitie pentru acele activitati . Se voteaza ca PSD Organizatia
comunala Barcea sa i se atribuie sala de gradinita din cladirea bibliotecii pentru sediu PSD Barcea si
sunt 13 voturi „pentru” si o abtinere – d-na consilier Taranu Policsenia . De asemenea domnul Burciu
Romeu spune ca are aprobarea verbala a domnului primar Zamfir Constantin .
Domnul presedinte de sedinta d-l Iacob Frumuzache da citire Interpelarii semnata de d-l Ilinca
Florinel si inregistrata la comuna Barcea sub numarul 7336/18.09.2017 referitor la cainii fara stapan.
Domnul Moisi Tantu – dupa cate stiu subiectul a mai fost pus in discutie .
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Ilinca Florinel : eu sunt angajat de catre un ONG
care reprezinta romii . Vin cu propunerea ca aceste animale sa fie stranse deoarece in pericol nu sunt
numai romii sunt si romanii . Cainii sunt adusi de romani , am vorbit cu domnul Pelin de la Tecuci care
are pe cineva care vine si ii ia pe caini si asa se rezolva si problema noastra cu cainii de la pod . Eu am
trecut podul mai multi oameni si copii .
Domnul consilier Caluian Viscentiu – si au am trecut oamenii , podul .
Domnul consilier Bira Dumitru – eu stiu ca pentru a aduna cainii comunitari este nevoie de
sume de bani , oamenii de la firme vin ii prind , ii tin o anumita perioada daca nu sunt revendicati de
nimeni ii injecteaza si apoi ii incinereaza si toate aceste activitati costa . Daca ar costa 50 – 60 lei/caine
este bine dar daca sunt bani multi ce facem ?
Domnul Trandafir Ionel – ma intreb , ca acum ani de zile se facea recensamantul copiilor de
catre cadrele didactice – cainii din comunitate nu sunt legati si de aceea nici cadrele nu mai mergeau din

casa in casa pentru acest recensamant luau datele de la dispensar si atat , ca altfel ii muscau cainii
nelegati . Ar fi fost bine sa va inscrieti intr-un ONG a cainilor si sa ne dati o lectie .
Acum sunt cainii pe strada ca daca te duci sa-l intrebi pe unul sau pe altul a cui este cainele acesta nu
este a nimanui dar mai tarziu ei dorm pe prispa unei case de a romilor .Fiecare sa-si lege cainii si cei
care raman dezlegati sa se adune .
Domnul Ilinca Florinel – nici domnul doctor de la Dispensarul veterinar nu mai vine sa-i
inventarieze sa-i cipeze sau sa-i vaccineze .
Domnul Trandafir Ionel – totul trebuie facut pas cu pas . D-l primar sa ia legatura cu Pelin .
Domnul Iacob Frumuzache – aceasta treaba trebuie rezolvata legal .
Domnul presedinte de sedinta d-l Iacob Frumuzache da citire Interpelarii semnate de d-l Lazar
Florinel inregistrata la comuna Barcea sub numarul 7335/18.09.2017 in care este vorba de angajarea
unui asistent comunitar in conformitate cu legislatia in vigoare . Persoana angajata are program
dimineata inainte sa vina doamnele la dispensar si dupa amiaza dupa ce pleaca doamnele de la
dispensar.
Domnul consilier Trandafir Ionel – eu nu mai spun decat atata trotuarul .
Domnul consilier Maros Laurentu – la sedinta urmatoare sa invitam si doamnele doctor pentru
a ne prezenta programul de la cabinete deoarece sunt perioade de timp , de zile cand nu este nimeni la
dispensar sau doamnele sunt in concediu si pacientii nu pot fi consultati de nici un doctor .
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

