PROIECT

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL
 PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 16.05.2018 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
12 consilieri lipsesc motivat domnul Caluian Viscentiu , domnul Dobrin Nelutu – Robert si domnul
Trifan Maricel .
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 27.04.2018 . 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
Necula Oana – Nely – consilier IA .
Secretarul anunta ca trebuie ales un nou presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni si corect
ar fi ca sa fie ales un consilier care nu a mai fost presedinte de sedinta . Se fac propuneri : domnul
consilier Druta Ioan il propune pe domnul Burciu Romeu , doamna consilier Taranu Policsenia il
propune pe domnul consilier Bira Dumitru . Se supune la vot prima propunere domnul Burciu Romeu
care este ales presedinte de sedinta cu 10 voturi „pentru” .
Domnul primar Zamfir Constantin arata ca doreste suplimentarea ordinei de zi cu inca trei
proiecte de hotarare .
Presedintele de sedinta, domnul Burciu Romeu supune spre aprobare urmatorul proiect al ordinei
de zi :
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcea , judetul Galati pe anul
2018 ;
2. Proiect de hotarare privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Barcea , judetul Galati in
anul 2018 ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectului
„Achizitie utilaj pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta in comuna Barcea, judetul
Galati” ;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectului
„Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Barcea, judetul Galati”;
5. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „Achizitie utilaj pentru Serviciul Voluntar
pentru Situatii de Urgenta si Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Barcea,
judetul Galati”
6. Diverse .
Supus la vot proiectul ordinei de zi in forma propusa in sedinta se aproba , cu 12 voturi
« pentru ».
Presedintele de sedinta face cunoscut ca sedinta este publica .

Punctul 1 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Burciu Romeu da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al
comunei Barcea , judetul Galati pe anul 2018 ;
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 .
Se inscrie la cuvant : d-l Burciu Romeu.
Domnul consilier Burciu Romeu – arata ca rectificarea este facuta pentru a se asigura necesarul
pentru plata la drumurile pe proiectul PNDL .
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’’ 12 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 2 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Burciu Romeu da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind organizarea si sarbatorirea Zilei
comunei Barcea , judetul Galati in anul 2018 ;
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 .
Se inscrie la cuvant : d-na Taranu Policsenia , d-l Burciu Romeu ,d-l Trandafir Ionel .
Doamna consilier Taranu Policsenia – intreaba daca in aceasta suma intra si premierea cuplurilor
care au implinit varsta de 50 de ani de la casatorie .
Domnul consilier Burciu Romeu – arata ca ar trebui ca , cuplurile care au implinit varsta de 50 de
ani de la casatorie sa fie premiati in fiecare an deoarece se poate intampla ca pana in anul cand sunt
sarbatoriti un membru al cuplului sa nu mai fie , ceea ce nu este corect sa premiezi numai pe cei care
sunt amandoi in viata .
Domnul consilier Trandafir Ionel – observam ca in fiecare an suma este aceeasi , in aceasta suma
sa fie inclusi si cei cu 50 de ani de la casatorie , avem bani sa aducem artisti dar nici pana astazi nu s-a
facut trotuarul de la colt si pana la scoala .
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’’ 11 consilieri , 1 „abtinere” domnul Trandafir Ionel .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.



Punctul 3 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Burciu Romeu da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico –
economici pentru proiectului „Achizitie utilaj pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta in
comuna Barcea, judetul Galati” ;
Se da cuvantul doamnei Necula Oana - Nely 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 Butunoiu explica ca s-a lucrat la acest proiect care v-a fi depus de GAL-ul condus de
dansul , proiectul nu este generator de venituri , se doreste reducerea consumului de energie si a
cheltuielilor anuale cu intretinerea , deasemenea se doreste a se realiza servicii specifice de gospodarire
comunala cat si interventii in cazul aparitiei situatiilor de urgenta .
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’’ 12 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 4 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Burciu Romeu da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico –
economici pentru proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Barcea, judetul
Galati”;
Se da cuvantul doamnei Necula Oana - Nely 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’’ 12 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 5 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Burciu Romeu da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind implementarea proiectului

„Achizitie utilaj pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Modernizarea sistemului de
iluminat public in 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 .
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 majorităţii 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’’ 12 consilieri .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 6 al ordinei de zi – Diverse .
Presedintele de sedinta, domnul Burciu Romeu da citire adresei Judecatoriei Galati – Dosar nr.
13913/233/2013 inregistrata la comuna Barcea sun numarul 1541 din 07.05.2018 .
Presedintele de sedinta, domnul Burciu Romeu da citire Notei de constatare a Garzii Nationale
de Mediu – Comisariatul Judetean Galati inregistrata la comuna Barcea sun numarul 1421 din
25.04.2018 .
Domnul viceprimar Anghel Ilie arata ca este necesar identificarea unei suprafete de teren pentru a
se depozita deseurile rezultate din constructii si demolari generate de comuna Barcea .
Domnul primar Zamfir Constantin – propune ca aceasta suprafata de teren sa fie cea de la
„Lutarie” . Se arata ca nu avem Act de proprietate pe acest teren de aceea solicita ca domnii consilieri
sa-si dea acceptul pentru demararea procedurii in vederea obtinerii Ordinului Prefectului – Judetul
Galati pentru suprafata mai sus mentionata .
Presedintele de sedinta supune la vot propunerea .
Secretarul noteaza rezultatul votului si-l face cunoscut presedintelui de sedinta care anunta ca au
votat ,,pentru’’ 12 consilieri .
Se va demara procedura in vederea obtinerii Ordinului Prefectului – Judetul Galati pentru
suprafata mai sus mentionata si domnul viceprimar Anghel Ilie va instiinta Garda Nationala de Mediu
– Comisariatul Judetean Galati  asupra propunerii Consiliului local Barcea .
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,
Burciu Romeu

SECRETAR,
Cristian Constantina

