ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 31.01.2018 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 .
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 08.01.2018 . 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 Cusiac Giani – sef Post
politie Barcea, d-l Borsan George Lucian – consilier juridic , d-na Tiriboc Artimiza, d-na Corpaci
Maria.
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel supune spre aprobare urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al
domnului Lazar Florin si declararea vacanta a locului de consilier local detinut de acesta ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de paza al comunei Barcea , judetul Galati , pentru
apararea bunurilor proprietate publica si privata si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor
de paza, pentru anul 2018 ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului , pe anul 2018 ;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor
de activitate in care se pot institui taxe speciale , stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru
anul 2018 la nivelul comunei Barcea , judetul Galati;
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 Trandafir Ionel da cuvantul domnului primar Zamfir
Constantin pentru a prezenta Referatul constatator la proiectul de hotarare privind constatarea incetarii
de drept a mandatului de consilier local al domnului Lazar Florin si declararea vacanta a locului de
consilier local detinut de acesta .
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’’ 14 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 2 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 Planului de paza al
comunei Barcea , judetul Galati , pentru apararea bunurilor proprietate publica si privata si stabilirea
taxei speciale pentru plata serviciilor de paza, pentru anul 2018 ;
Se da cuvantul doamnei Corpaci Maria 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 .
Se inscriu la cuvant : d-na Taranu Policsenia , d-l Iacob Frumuzache, d-l Moisi Tantu, d-na
Galalae Nica .
Domana consilier Taranu Policsenia – am studiat materialele si mi-a atras atentia faptul ca in
Planul paza sunt trecuti 7 paznici si noi nu avem decat 5 paznici . Paza la nivelul comunei stim cum este,
organele care fac controlul nu au gasit nimic gresit , eu stiu ca cei care executa paza trebuie sa se
prezinte la o anumita ora eu am fost intr-o seara in data de 27.01.2018 aici de la ora 19,30 pana la ora 20
si am stat dar nu s-a prezentat nici un paznic . Trebuie sa fie o concordanta intre material si ce este pe
teren , in material spune ca se intalnesc la ora 20 . Trebuie o legatura intre ei prin semnale , stiu ca sunt
persoane care trebuie sa-i verifice dar daca am putea si noi consilierii sa verificam activitatea paznicilor .
Domnul primar Zamfir Constantin – va explic pentru ca nu avem suficienti bani sa le acordam
25% spor de noapte am recurs la a le acorda o ora libera conform legislatiei in vigoare .
Domnul consilier Iacob Frumuzache – toti colegii au studiat Planul de paza si am observat in
Situatia operativa ca pe raza comunei Barcea au fost savarsite 125 infractiuni din care : pe timpul noptii
60 de infractiuni dupa cum urmeaza : 20 loviri, 15 distrugeri , 5 infractiuni de violare de domiciliu si 36
infractiuni de furt . Din cate se poate observa este savarsita o infractiune la 3 zile (fapta contraventionala
sau penala ) si constat ca nu s-a facut o radiografie totala – cate fapte au fost aduse la cunostinta de catre
personalul de paza etc. Din cele 60 de infractiuni cate au fost solutionate sau nu s-a descoperit autorii .
La Capitolul : Instruirea si controlul sistemului de paza sunt prevazute ca persoane care fac controlul
personalului de paza : agentii de politie , primarul , viceprimarul si persoanele pe care le insarcineaza
primarul . Deasemenea trebuie stabilit traseul , facuta instruirea si nu stiu daca s-a facut vreodata .
Pentru a fi o treaba mai usoara pentru primar , viceprimar si agentii de politie care nu sunt sambata si
duminica de la Barcea , sa se stabileasca un sef de paza la nivelul comunei Barcea care sa-i instruiasca ,
sa-i urmareasca deoarece la nivelul comunei Barcea nu e o paza eficienta . Paza la scoala – trebuiesc
luate masuri preventive pentru a nu se intampla fapte grave in institutiile de invatamant , trebuie
angajate persoane care sa stea tot timpul acolo pe timpul cursurilor scolare .
Domnul primar Zamfir Constantin – eu ii verific noaptea pe paznici , paznicii au carnetele pe care
noteaza tot ce se intampla nu mai trebuie sa se bata cu diverse persoane raufacatoare iar cu ajutorul
camerelor de supraveghere au fost depitate mai multe persoane care au comis infractiuni .
Domnul consilier Moisi Tantu – trebuiesc amplasate camere mai performante , la Ivesti fiecare
scoala are paznic imbracat in paznic care asigura siguranta elevilor si cadrelor didactice . Si la noi ar
trebui luate costume pentru paznici , ar trebui stabilite anumite ore cand sa fie in fata camerelor . Eu
propun ca pentru pensionari sa fie mai mare taxa pentru ca este o diferenta mare intre omul de rand si
pensionari .

Doamna consilier Galalae Nica – din materialul prezentat Planul de paza , observam ca satul
Podoleni nu exista , comuna Barcea se invecineaza la vest cu raul Birlad , deasemenea vedem ca avem
mai multe posturi si mai putini paznici angajati deci avem deficit , pe raza satului Podoleni nu exista
paza deci este satul privat de acest serviciu . La Consemnul particular se arata ca paznicul va patrula in
imprejurimile Primariei dar noi stim ca paznicul de la primarie nu patruleaza .
Domnul consilier Trandafir Ionel – se arata ca avem 17 camere de luat vederi functionale , ar
trebui 4 camere performante care sa vada paznicii cand patruleaza la ora X intr-un loc anume .
Domnul consilier Bira Dumitru – eu am vazut paznicii patruland seara pe la ora 22 , da ar fi bine
sa fie un sef al lor . Eu am avut probleme cand m-a vizitat un hot si cu ajutorul lor l-am imobilizat , dar o
persoana mai in varsta care nu are numerele de telefon sau chiar telefon ce poate sa faca , asa daca este
un sef al lor il sunam pe acesta si asa mai departe .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art.45, alin (2) lit. „c” 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 3 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 Planului de ocupare a
functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului , pe anul 2018 ;
Se da cuvantul doamnei Tiriboc Artimiza 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’’ 14 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.

Punctul 4 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 Regulamentului
privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale , stabilirea si
aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2018 la nivelul comunei Barcea , judetul Galati;
Se da cuvantul doamnei Corpaci Maria 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) lit. „c” 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
Presedintele de sedinta, domnul Trandafir Ionel da citire Invitatiei de aderare privind programul
de gestionare a cainilor fara stapan – Asociatia pentru supravegherea si protectia animalelor Ivets
inregistrata la comuna Barcea sub nr. 329/29.01.2018 .
Presedintele de sedinta domnul Ionel Trandafir da citire Notei de fundamentare pentru
desfasurarea evenimentului cu titlul „162 de ani de la dezrobirea romilor in Principatele Romane”, initiat
de Fundatia O DEL AMENCA – prin Ilinca Florinel (facilitator) , inregistrata la comuna Barcea sub
numarul 254 din 19.01.2018 .
Domnul Ilinca Florinel multumeste domnilor consilieri ca a fost ascultat in sedintele celor 3
comisii si mai prezinta si in sedinta Consiliului local actiunea propusa cu mentiunea ca daca suma
propusa nu se poate aloca poate sa fie si o suma mai mica .
Domnul consilier Burciu Romeu arata ca din punctul de vedere al dansului e de acord sa se aloce
o suma de bani din bugetul local pentru aceasta actiune decat sa fie alocate sume mari pentru culte .
Aceste manifestari au un rol important in constientizarea comunitatilor de importanta cunoasterii
istoriei.
Domnul primar Zamfir Constantin spune ca este de acord cu activitatea dar trebuie sa vedem calea
legala prin care alocam o suma de bani pentru desfasurarea acestei activitati .
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

