ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 12.04.2019 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 Caluian Viscentiu iar doamna Galalae Nela si-a dat
demisia .
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 29.03.2019 . 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 , d-l Borsan George Lucian – consilier juridic , Popa Tiberiu – administrator
public, d-na Trandafir Iurist Marcela Creola – consilier asistent , d-na Ilie Petrita – director Scoala nr.
2, d-na Bujor Virginia – director Scoala nr. 1, d-na Comanici Gherghina – contabil scoala , Pr.
Padurarau Nelu Cornel, Pr. Chitita George, Pr. Pandeli Ionica , Pr. Crisan Ionut , d-l Cusiac Giani
Tiberiu – sef Post politie .
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie supune spre aprobare urmatorul proiect al ordinei
de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 , comuna Barcea , judetul
Galati ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini a documentatiei tehnice ( PT , DE )
si a Devizului general al investiţiei: - Modernizare strazi rurale in comuna Barcea , judetul
Galati ;
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 Anghel Ilie da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe
anul 2019 , comuna Barcea , judetul Galati ;
Se da cuvantul doamnei Jitca Carmen – consilier superior 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 : domnul Burciu Romeu, domnul Bira Dumitru, domnul Iacob
Frumuzache, domnul Trandafir Ionel, domnul Moisi Tantu , domnul Ilinca Florinel .
Domnul primar – Zamfir Constantin – i-a cuvantul pentru a prezenta structura bugetului local:
primim sume defalcate din TVA pe numar de persoane , totul este politic si ne repartizau 3 mild. 200
mii lei dar am negociat cu partidul si am primit 4 mild. 300 mii lei pe care i-am repartizat pentru
cadastru , pentru scoli , etc. atat avem anul asta mai multi nu avem , facem ce este prioritar . Am dus

banii unde sunt urgente : culte 60.000 lei ( 40.000 lei pentru biserica de la Dorasti, 10.000 lei pentru
biserica de la Neculesti si 10.000 lei pentru biserica de la Podoleni ) , trotuar 10.000 lei, camere de
luat vederi 35.000 lei . Am pus banii la functionare pentru ca putem sa-i ducem unde vrem si unde
avem nevoie .
Din cate stiti au dat drumul la PNDL 3 iar majoritatea sumelor sunt pe gaze . Noi avem cofinantari pe
PNDL 1, PNDL 2, AFIR , CNI si contract in continuare Anvelopare scoala .
Domnul consilier Burciu Romeu – eu am de ridicat 4 probleme :
1. Achizitie utilaj pentru SVSU si iluminat – sunt 7 miliarde , ce utiaj cumparam de sunt atatia bani ?
In Expunerea de motive trebuie scris sa inteleaga tot omul , noi la sedinta pe comisie dadeam
telefoane la ceilalti poate au inteles ei despre ce e vorba . Trebuie scris cu liniuta de exemplu : 5
mii lei x nr. lampi egal atat .
2. Anvelopare cladire Scoala nr. 2 , 1 mild. 800 mii lei , am sunat si eu la o firma si a spus ca
anveloparea costa 30 ron /mp ;
3. Dispensarul de la Podoleni – obiectiv inceput , in fiecare an era in buget si anul acesta nu mai e
deloc .
4. Mediu – cea mai stringenta problema – nu am gasit bani in buget – nu avem bani prinsi .
Domnul consilier Burciu Romeu – deci am spus : camere de luat vederi , dispensarul de la Podoleni,
cadastru, curent electric si mediu pentru ca amenda este mare si dumneavoastra o platiti .
Doamna director Ilie Petrita – anvelopare la Scoala nr. 2 este obiectiv in derulare , exista proiect si
Deviz intocmit de proiectant , devizul era mai mic dar proiectantul a trimis Deviz actualizat si marit
deoarece s-a marit salariul constructorilor . Izolatia se face cu vata bazaltica conform noilor Norme
ISU , ca dupa aceea solicitam si avizul ISU . Ieri a fost Sanepidul si au atras atentia ca exista mucegai.
Centrala trebuie inlocuita s-a mancat pe interior , centrala nu mai poate functiona . Apoi avem nevoie
de sume pentru burse scolare si avem un numar mare , avem nevoie de trotuar si demolarea grupului
sanitar din exterior .
Domnul primar Zamfir Constantin – anul acesta sa inchidem Proiectele de la drumuri incepute
si de la anul mai vedem cum sta treaba si alocam sumele in functie de necesitati .
Domnul consilier Bira Dumitru – anul acesta mai facem Ziua comunei ? Unde sunt prinsi
acesti bani ? Am dori cand faceti contractul sa ne intrebati si pe noi sa nu mai vina sa cante Fuego si
Ana Lesko , sa ne aduceti si noua la cunostinta .
Domnul primar – domnul administrator Popa Tiberiu raspunde de Ziua comunei .
Domnul consilier Iacob Frumuzache – in legatura cu camerele de luat vederi , domnul primar a
spus cam 4 camere de luat vederi , mie mi se par foarte putine si trebuie stabilite puncte cheie unde sa
fie amplasate , trebuie facuta o analiza pentru montarea lor ca sa fie cat mai eficiente .
Domnul primar – camerele sa fie mari sa dam zoom si sa vedem si furnica pe jos , camere
performante amplasate cate una in fiecare sat si mai sunt si cele vechi , apoi la anul poate mai luam
cateva .
Domnul consilier Trandafir Ionel – in mare parte au fost discutate nelamuririle pe care le
aveam , a mai spus domnul Burciu dintre ele . In legatura cu Ziua comunei doar nu vine numai o
firma solicitam mai multe oferte si analizam oferta cea mai buna. Am o propunere – anul acesta sa
renuntam la Ziua comunei, eu pun o indemnizatie de consilier si sa nu mai alocam fonduri in buget .
La duzi era un plan parcelar facut de doamna Bordeianu , nu inteleg de ce mai trebuie facut acum
unul . Domnule primar cred car trebui sa prezentati din nou sumele de la culte ca nu erau domnii aici
cand ati prezentat .
Domnul primar – s-a schimbat legislatia si trebuiesc alte masuratori pentru intabularea pe
parcele . Si personalul a intampinat probleme .
Domnul consilier Trifan Maricel – eu nu am spus nimic niciodata dar pentru biserica
penticostala nu s-a dat nimic , Nu-i frumos , am stat si am analizat , am cantarit lucrurile si am
observat ca mereu ne-ati sarit .
Pr. Crisan Ionut – la Dorasti am alergat doi ani de zile pentru avize si autorizatii .
Domnul consilier Moisi Tantu – toata lumea cere bani , dar care este procentul de incasare a
impozitelor ? Avem foarte multe minusuri , daca nu vin sa plateasca trebuie instiintata populatia ca

ne rad in nas unii . La Tepu era procentul de colectare de 90% . Banii pentru culte trebuiesc dati in
functie de procentul populatiei din fiecare religie , cred ca ortodocsii sunt in procent de 90% si restul
alte religii. Spre Podoleni trebuiesc facute trotuare .
Domnul Ilinca Florinel – reprezint 1200 de oameni sunt presedinte ONG . Avem probleme si
dorim o explicatie . Referitor la mediu am vorbit cu domnul viceprimar trebuie saci menajeri ca
gunoiul sa fie selectiv . In legatura cu Dispensarul de la Podoleni s-au luat banii si s-au mutat in alt
capitol iar dupa doi ani de zile sa nu mai apara in buget . Culte – cei majoritari sunt ortodicsii , daca
nu era biserica eram terminati , suntem discriminati daca dati 500 la ortodocsi dati si o mie la sectanti
cum spuneti dumneavoastra .
Domnul primar Zamfir Constantin – daca nu ati uitat , de cand sunt eu primar s-au bagat
miliarde pe apa in Podoleni , ati cerut trotuar s- a facut , pe AFIR primul proiect inceput de mine am
inceput prima strada care a fost Preot Pacuraru si apoi in tiganie .
Domnul Ilinca Florinel – dati macar 2 mii lei la biserica penticostala , 1 mie lei la biserica
adventa . Am avut si avem diferite activitati cu copii, pana acum am avut bani dar prindeti o suma de
bani si pentru aceste activitati cu copii .
Doamna contabil Jitca Carmen – pentru burse sunt 50 mii lei .
Domnul viceprimar Anghel Ilie – domnul Burciu si domnul Ilinca au adus in discutie
reciclabilele . Din buget se duc vreo 50 milioane lei ca nu ne-am facut treaba respectiv nu am adunat
deseuri selective suficiente . Eu am facut scris si am pus in discutie Consiliului local sa cumparam
saci menajeri pentru colectarea selectiva a deseurilor .
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 majoritatii
consilierilor locali in functie .
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul ca se v-a aloca o
suma de bani si pentru mediu in vederea colectarii selective a deseurilor .
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.
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie da cuvantul domnului primar Zamfir Constantin
pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea Caietului de
sarcini a documentatiei tehnice ( PT , DE ) si a Devizului general al investiţiei: - Modernizare strazi
rurale in comuna Barcea , judetul Galati ;
Se da cuvantul doamnei Trandafir Iurist Marcela - Creola – consilier asistent 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 Trandafir Ionel .
Domnul consilier Trandafir Ionel – observ ca Devizul general nu e semnat decat de beneficiar.
Am dori si noi un A3 cu stradutele .
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
majoritatii consilierilor locali in functie .
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma propusa .
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 3 al ordinei de zi – Diverse .
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie solicita ca domnii consilieri sa prezinte
problemele aparute .
Se solicita inscrieri la cuvant .
Se inscrie la cuvant :
Pr. Crisan Ionut – avem mare nevoie de un cimitir nou , de loc pentru cimitir parcelat , luminat
cu alee si tot ce este necesar . Este pentru parinti , pentru bunici , pentru rudele noastre . Dorim ca
Consiliul local sa se implice , foarte multi cetateni imi spun de acest lucru .
Domnul consilier Burciu Romeu – inca din 2016 se vorbeste de o extindere a cimitirului
existent .
Domnul primar – eu am mers la biserica si am vorbit cu Consiliul de administratie , am spus
ca in cimitirul acesta sa facem o alee cu marmura sa scriem ce morti odihnesc pe piatra funerara , dar
nu mi s-a dat voie spunand ca , calcam peste morti . Si la cimitirul de la Podoleni trebuie facut gardul
si marita suprafata . Trebuie discutat cu proprietarul terenului din fata poate reusim sa cumparam acel
teren ca sa facem intrarea prin strada principala . Si la Duzi avem loc pentru cimitir dar e de durata .
Cimitirile sunt ale noastre si le dam in administrare bisericilor .
Domnul Iacob Frumuzache – am mai spus dar am facut cerere sa se masoare terenul de la bloc
si mi s-a raspuns ca nu avem inginer topometrist .
Domnul presedinte de sedinta da citire cererii domnului Tofaleanu Marius inregistrata la
comuna Barcea sub numarul 2674 din 02.04.2019 . Se aduce la cunostinta ca se va relua aceasta
cerere deoarece nu se intelege exact ce suprafata se solicita .
Domnul Ilinca Florinel – noi avem o asociatie cu acte in regula , avem buget , noi lucram
pentru categorii vulnerabile nu pentru romi sau romani . Facem diferite activitati cu copii : de exmplu
in data de 21.04.2019 mergem la Gradina zoologica si Gradina botanica din Galati si avem bani
pentru aceasta activitate . O alta activitate in data de 01 iunie , un numar de 56 copii vor pleca la
mare , copii care nu au vazut marea niciodata – copii care merg la mare sunt copii care invata bine cu
medii peste nota 8 , pe elevii din clasa a VIII-a ii ducem la Liceul Militar etc. Va rugam sa ne
inchiriati o camera la dispensar unde sa desfasuram activitati cu femeile rome si unde sa facem
sedinta cu aceste femei .
Domnul primar – Zamfir Constantin – va aduc la cunostinta ca copii au mai fost dusi la
gradina botanica . Si noi organizam ziua comunei pentru toti locuitorii comunei nu numai pentru
romani .
Domnul consilier Moisi Tantu – domnule Ilinca nu v-a dat nimeni afara de la gradinita ,
Tiberiu a spus sa sistati lucrarea pana vine primarul ;
Ceilalti consilieri de ce nu va spuneti punctul de vedere . Preotul Paduraru a facut fapte bune si nu a
venit la nimeni sa ceara , nu a anuntat Consiliul local . Vizavi de cimitir poate achizitionam si niste
tomberoane mari in care sa punem ginoaiele de la cimitire . Eu stiam ca aceste gunoie se ridica la cei
care au platit , de ce se ia si de la rau platnici ? Pe stadion la Umbraresti am vazut o scena cu cabine ,
nu se poate face si la noi la fel ? Domnul Mihai Sandel a primit o instiintare sa-si ia materialele de
constructii si el plateste la Drumuri nationale 70 milioane pe an sa-i dea voie sa tina materialele
acolo.
Preot Paduraru Nelu Cornel – trebuie sa dau niste explicatii , acum trebuie sa fim vocali . Am
sa enumar cateva activitati : am facut tabere pentru primii 3 elevi premianti pe clase , am dat burse de
1 milion pentru media cea mai mare la liceu , in fiecare an la inceput de an scolar am inceput o
activitate dam cate un ghiozdan cu rechizite fiecarui elev . Avem o vitrina frigorifica unde copii
gasesc si isi pot lua singuri cornuri , biscuiti , eugenii etc. . Colectam haine care nu le mai poarta
lumea , nu pe care le arunca , sunt haine bune asezate pe sex si marime spalate , calcate puse in cutii ,
fiecare cutie e verificata de mine , si care are nevoie vine si isi ia .

Am oferit copiilor sute de kilograme de bomboane , de cativa ani oferim ceai cald pe anotimpul rece ,
in conditii igienice ( pahar de carton, spatula , zahar ) peste 2.000 de ceaiuri . Am oferit premii pentru
copiii care s-au evidentiat la concursul de Robotica avem si un copil din comuna , au primit premiul
special al juriului . Avem un copil care a luat nota 10 pentru prima data castiga Olimpiada nationala ,
avem 10 ani de cand participam la expozitii cu icoane din seminte care au fost depuse la Muzeul de
istorie Galati , elevii au dat interviu la televizor , in presa .
In data de 8 Martie am chemat copiii sa faca mucenici , am crezut ca or sa vina 15 – 20 dar au venit
60-70 copii . Am fost inspirati ca inainte sa vina copii sa facem cu femeile mucenici iar cand au venit
copii am modelat impreuna alti mucenici si am copt .
Joi pleaca la Bucuresti la Muzeul Grigore Antipa un grup de copii .
Domnul Florin Ilinca – ce facem aici , lectie de teologie ? Eu sunt reprezentantul ONG si
conform Legii nr. 350 Consiliul local trebuie sa ne sprijine .
Preot Chirita George – parintele a adus in discutie ce activitati se desfasoara .
Domnul consilier Trandafir Ionel – domnule Ilinca Florinel ai fost consilier , trebuia sa vii sa
faceti o discutie preliminara inainte de aprobare bugetului . De asemenea multumesc domnului
viceprimar care m-a pus bine la vecini ca eu am spus ca ei cresc 30 de porci si nu putem sta in curte .
Domnul consilier Burciu Romeu – ca sa ne mai tinem sedintele de comisie pe oriunde , dorim
o sala pentru sedintele de comisie .
Domnul primar – sedintele de comisie se pot tine in sala de sedinte din primarie la orice ora
doriti dumneavoastra .
Domnul Druta Costica – consilier personal al primarului – acest buget este structurat pe
capitole bugetare , articole fiecare cu sume distincte .
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,
ANGHEL ILIE

SECRETAR,
Cristian Constantina

