ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 16.02.2018 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
13 consilieri lipseste motivat domnul consilier Caluian Viscentiu .
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 31.01.2018 . 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 , d-na Jitca Carmen – contabil , d-na
Ilie Petrita – director Scoala nr. 2, d-na Bujor Virginia – director scoala nr. 1, d-na Comanici Gherghina
– contabil scoala.
Se aduce la cunostinta ca trebuie ales un nou presedinte de sedinta . Se fac propuneri : doamna Taranu
Policsenia il propune pe domnul Moisi Tantu .
Se supune la vot propunerea , d-l Moisi Tantu - 13 voturi „pentru” . Domnul Moisi Tantu este
ales presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni .
Presedintele de sedinta, domnul Moisi Tantu supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 , comuna Barcea , judetul
Galati ;
2. 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 Moisi Tantu da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul
2018 , comuna Barcea , judetul Galati ;
Se da cuvantul doamnei Jitca Carmen 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 primar Zamfir Constantin – as dori sa aduc unele precizari ( informari ) : Dispensarul
uman este cel de la Podoleni , la Scoala nr. 3 sa facem o cresa prin POR – banii europeni sunt bineveniti
oricand si pentru orice . Caminul cultural avem proiect pe C.N.I. aprobat dar nu mai aveau bani de
finantare , am prins o suma mai mica nu este suficienta dar la o posibila rectificare de buget sa asiguram
intreaga suma necesara . In legatura cu drumurile, s-a inchis procesul de licitatie pe data de 13 am avut

proces la Curtea de apel unde am castigat , aceasta procedura a durat mai bine de 11 luni . Am prins bani
de cofinantare iar pentru aceste sume ne-am imprumutat la Fondul de garantare. In legatura cu bani
pentru parohii sa stiti ca anul acesta nu avem bani nu ne ajung nici pentru proiectele pe care le avem in
derulare .
Domnul consilier Burciu Romeu – vad ca sunt 2 miliarde la cadastru , sa stiti ca o sa vina vremea
cand nu mai putea declara la APIA terenul neinscris in Cartea funciara si eu l-am intrebat pe d-l Caulea
Noni si a spus ca Barcea are intabulat cam 45% din teren .
Domnul consilier Iacob Frumuzache – la Umbraresti s-a incheiat cadastrul , sa incheiem si noi
cadastru pe comuna . La Liesti este incheiat cadastru .
Doamna consilier Taranu Policsenia – sunt de acord cu bugetul , am studiat materialele si mi-a
atras atentia faptul ca in buget nu este nimic prins pentru parohii .
Doamna director Ilie Petrita – noi am facut Nota de fundamentare – domnul primar ne-a prezentat
ce finantari poate sa ne acorde , e foarte bine ca anul acesta se va face izolarea , dar avem nevoie de
pompe noi la centrale pentru ca sunt vechi si acum s-a marit suprafata construita , trebuie sa betonam
curtea ca s-au fact lucrari si avem foarte mult noroi cu care elevii intra in clase si parchetul este nou si se
strica .
Cresa de la Scoala 3 e binevenita pentru ca cladirea se deterioreaza , vin acole diferite persoane care fac
deverse lucruri . Am mai dori paza scolara care poate fi pe an scolar .
Doamna director Bujor Virginia – noi mai avem 3 clase de reabilitat , avem de facut gardul in
partea de nord a scolii , am dori sa facem o parcare in care sa poata intra microbuzul scolar si sa ia elevii
din curtea scolii si nu din afara curtii scolii .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (2) lit. „a” 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 - Diverse
Presedintele de sedinta, domnul Moisi Tantu da citire cererii domnului Paraschiv Ion inregistrata
la comuna Barcea sub nr. 377/31.01.2018 prin care se solicita scutirea de la plata taxei de paza
comunala. Domnii consilieri spun ca domnul Paraschiv sa prezinte Carte de identitate din Cipru .
Presedintele de sedinta domnul Moisi Tantu da citire cererii domnului Ilinca Geremia Samuel ,
inregistrata la comuna Barcea sub numarul 388 din 01.02.2018 prin care de solicita inchirierea sau
concesionarea unui teren din sat Podoleni . Domnul Ilinca Florinel aduce la cunostinta ca sunt in
dezbatere cu domnul Iorgus Stefan proprietar a unui teren (zona caramidarie ) . Dansul spune ca doresc
sa infiinteze o baza sportiva in care sa antreneze copii ( are facut un curs in acest domeniu ) . De
asemenea domnul Ilinca Florinel arata ca ONG-ul cu care colaboreaza este primul care vrea sa faca in
satul Podoleni un centru social – medical ( un azil de batrani , un azil medical si tabara pentru copii ).
Dansul arata ca in comuna Ivesti o sa ia fiinta Centru medical unde o sa lucreaza voluntar 2 medici prin
colaborare cu ONG-ul pe care –l conduce .
Domnul consilier Trandafir Ionel – arata ca pana nu se identifica suprafetele Consiliului local nu
se poate face nimic , deci nu se poate nu , nu se vrea .

Doamna contabil scoala Comanici Gherghina – finantarea de la bugetul de stat se face in functie
de nr. de elevi , finantarea de la bugetul local tot in aceleasi conditii ?
Domnul primar ii raspunde doamnei contabile Comanici – ca banii de la bugetul local sunt in functie de
prioritati si urgente .
Presedintele de sedinta domnul Moisi Tantu da citire cererilor domnilor Popa Vasile inregistrata
sub numarul 538/12.02.2018 si Trandafir Maricel – Octavian inregistrata sub numarul 537/12.02.2018
prin care se solicita fiecare cate o suprafata de 900 mp teren pe care l-au mai avut in arenda de la
Consiliul local pe care sa-l foloseasca ca vatra de stupina . Presedintele de sedinta domnul Moisi Tantu
supune la vot acordarea a cate 900 mp teren in tarlaua 50 si 13 domni consilieri voteaza pentru
incheierea Contractului de arenda pe o perioada de 6 ani cu titlu gratuit (obiectul fiind vatra de stupina) .
Domnul Stoica Gheorghe – mediatorul scolar rom doreste sa prezinte 2 probleme :
- Crearea unei parcari in curtea scolii – macar pentru copii care sunt la clasele 1 – 4 daca
microbuzul mai functioneaza . Cand un copil este lovit de o masina cum e sa te pui in pielea
acelui parinte ?
- - cimitirul de la Podoleni – gardul este deteriorat , s-au luat placi din gard , nu stiu daca avem
responsabil , intra animale , caini si s-ar putea sa avem dezgropat un mormant si oseminte prin
sat .
- - pe data de 20.02.2018 organizam ziua dezrobirii romilor si va invitam si va rugam sa participati
si dumneavoastra consilierii locali la acest eveniment organizat la nivel de comuna .
Domnul Ilinca Florinel – eu vorbesc despre probleme mai de fond , am solicitat si sprijin financiar
de la primarie , avem suport legal Legea nr. 28/2011 art. 1, Legea minoritatii nationale , poate ne alocati
din banii de la Ziua comunei cat se poate noi am solicitat 5000 lei dar daca nu se poate ne multumim si
cu mai putin . Presedintele de sedinta domnul Moisi Tantu supune la vot ca pentru „ziua dezrobirii
romilor „ sa se aloce suma de 3.000 lei . Se voteaza si 13 consilieri voteaza „pentru” .
Domnul consilier Trandafir Ionel – parcarea de la Scoala nr. 1 cred ca mana de lucru s-ar putea
face cu persoane apte de munca de la ajutor social si s-ar putea cumpara numai materialele . In legatura
cu gardul de la cimitir , cultele au treaba cu acest aspect . Trotuarele sunt nedeszapezite sa se faca echipe
si macar la casele nelocuite si la casele cu batrani sa se faca partie .
Domnul consilier Bira Dumitru – am o propunere ca fiecare cetatean sa primeasca instiintare cu cat
are de achitat la impozit in fiecare an .
Domnul Ilinca Florinel – va spun eu ca in luna martie 2019 nu mai sunt oameni care sa faca
prestatie , or sa plece toti la munca .
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,
Moisi Tantu

SECRETAR,
Cristian Constantina

