ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 08.01.2018 in sedinta extraordinara 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 27.12.2017 . 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 Jitca Carmen –
consilier superior , Popa Tiberiu – administrator public si d-l Borsan George Lucian – consilier
juridic .
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local al
comunei Barcea , judetul Galati pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de
dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar anul 2017
2. Diverse .
Supus la vot proiectul ordinei de zi in forma propusa in sedinta se aproba , cu 14 voturi
„pentru” .
Punctul 1 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel da cuvantul domnului primar Zamfir
Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea
utilizarii unei sume din excedentul bugetului local al comunei Barcea , judetul Galati pentru
acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar anul 2017 .
Se da cuvantul doamnei Jitca Carmen – consilier superior , Serviciul financiar contabil , taxe
si impozite 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 majorităţii
consilierilor locali în funcţie .
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 Trandafir Ionel – da citire cererii Pr. Paduraru Cornel Parohia
Barcea Noua inregistrata la comuna Barcea sub numarul 33 din 03.01.2018 prin care se solicita
ajutor financiar in anul 2018 pentru continuarea lucrarilor de pictura a bisericii.
Domnii consilieri arata faptul ca la buget trebuie avut in vedere daca exista banii necesari si
daca dam la o biserica trebuie sa dam la toate .
Domnul primar Zamfir Constantin – eu v-am mai spus ca trebuie sa discutam despre bugetul
local , o sa prezint o lista la sedinta urmatoare care o sa aiba loc la sfarsitul lunii . Cu proiectul despre
iluminatul public va pot spune ca nu a fost aprobat dar am gasit o cale prin care sa incepem ma refer
la GAL finantare prin GAL si apoi continuam din bugetul local . Fac apel catre consilierii locali pe
zone sa aduca la cunostinta cand nu merge un bec , cand este gunoi etc. Domnule vice nu mai vreau
ca cei de la 416 sa fie prezenti iar gunoaiele sa fie peste tot chiar si in parc langa noi iar ei stau fara si
se uita . Decolmatate santurile , verificate , curatate , vreau prezenta pe bune .
Domnul viceprimar Anghel Ilie – am mai pus la curatat gunoaiele , sunt persoane care fac
lucrul asta .
Domnul consilier Blanaru Fani – ati pus pe strada de la biserica o masina de piatra dar nu este
corect imprastiata .
Doamna consilier Taranu Policsenia – eu am spus mai de mult o sectorizare a comunei ,
imparteai comuna puneai un sef de echipa – responsabil si aveai acoperita toata comuna .
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,
TRANDAFIR IONEL

SECRETAR,
Cristian Constantina

