ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 29.11.2018 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
13 consilieri lipsesc nemotivat domnul Caluian Viscentiu si doamna Galalae Nica .
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 31.10.2018 . 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-na Trandafir Iurist Marcela Creola – consilier asistent si d-l Borsan George
Lucian – consilier jurudic .
Secretarul face cunoscut ca trebuie ales presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni . Domnul
consilier Moisi Tantu propune ca domnul consilier Bira Dumitru sa fie presedinte de sedinta. Se supune
la vot si se aproba in unanimitate ca domnul Bira Dumitru sa fie presedinte de sedinta .
Presedintele de sedinta, domnul Bira Dumitru supune spre aprobare urmatorul proiect al ordinei
de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru inchirierea pasunii
proprietate privata a UAT comuna Barcea , judetul Galati;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Caietului de sarcini- anexa nr. 2 la H.C.L. nr.
40 din 31.10.2017 ;
3. 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 Bira Dumitru da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei
publice pentru inchirierea pasunii proprietate privata a UAT comuna Barcea , judetul Galati;
Se da cuvantul doamnei Trandafir Iurist Marcela Creola 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 : doamna Taranu Policsenia , domnul Burciu Romeu si domnul Bira Dumitru .
Doamna consilier Taranu Policsenia – incep prin a felicita pe cei care au intocmit Caietul de
sarcini si Contractul de inchiriere , se regasesc toate obligatiile de indeplinit . Ceea ce imi doresc este sa
se respecte contractul si caietul de sarcini .
Domnul consilier Burciu Romeu – aduc la cunostinta ca la noi nu sunt forme asociative sunt
organizatii satesti de aceea fiecare proprietar de animale trebuie sa prezinte certificat fiscal de la
primarie , daca vrem ceva trebuie si sa platim impozitele si taxele .

Domnul consilier Bira Dumitru – eu vreau sa intreb cine ia banii de la APIA si cine plateste
impozitul pe pasune.
Domnul primar Zamfir Constantin – banii de la APIA ii primeste locatarul dar tot el plateste si
impozitul pe teren conform Contractului de inchiriere .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art. 45, alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu votul a doua treimi din
numarul total al 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’’ 11 consilieri si au fost 2 (doua) abtineri domnul Maros Laurentu si domnul Burciu
Romeu .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 2 al ordinei de zi.
Presedintele de sedinta, domnul Bira Dumitru da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Caietului
de sarcini- anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 40 din 31.10.2017 ;
Se da cuvantul doamnei Trandafir Iurist Marcela Creola 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 – nu avem ce discuta , aprobam si urgentati cu licitatia .
Nemaifiind nici o solicitare presedintele de sedinta da cuvantul secretarului care informeaza
consiliul local ca potrivit art. 45, alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, hotararea se adopta cu votul a doua treimi din
numarul total al 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’’ 12 consilieri si una abtinere domnul Moisi Tantu .
Fiind indeplinite cerintele legii, proiectul de hotarare este adoptat.
Punctul 3 al ordinei de zi – Diverse .
Presedintele de sedinta, domnul Bira Dumitru solicita ca domnii consilieri sa prezinte problemele
aparute .
Se da citire adresei nr. 5656/2018 a O.C.P.I.Galati referitor la Registrul Electronic National al
Nomenclaturii Stradale (RENNS) . Domnul consilier Blanaru Fani propune reprezentant al Consiliului
local pe domnul consilier Trandafir Ionel . Se supune la vot propunerea si cu un numar de 12 voturi
domnul consilier Trandafir Ionel este ales reprezentantul Consiliului local .
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,
BIRA DUMITRU

SECRETAR,
Cristian Constantina

