ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 15.03.2019 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 14 consilieri lipseste motivat domnul 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 28.02.2019 . 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 Popa Florenta –
consilier asistent , d-l Borsan George Lucian – consilier juridic , Popa Tiberiu – administrator public.
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie supune spre aprobare urmatorul proiect al ordinei
de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii planului de situatie T 50 , P 422 anexat la
Hotararea Consiliului local Barcea nr. 9 din 28.02.2019 ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de masuri privind gospodarirea localitatii
Barcea, judetul Galati pentru anul 2019;
3. 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 Anghel Ilie prezinta Expunerea de motive la Proiectul de
hotarare privind aprobarea modificarii planului de situatie T 50 , P 422 anexat la Hotararea
Consiliului local Barcea nr. 9 din 28.02.2019 ;
Se da cuvantul doamnei Popa Florenta – 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 : domnul Burciu Romeu si domnul Trandafir Ionel.
Domnul consilier Burciu Romeu – acum nu stiu daca data trecuta a fost in regula ce am
aprobat , eu mi-am aratat nedumerirea cand am vazut planul de situatie de la sedinta anterioara ,
acum este corect dar trebuie trecut la sud drum de exploatatie in loc de C.L. Barcea . Cand se mergea
la Biroul de carte funciara se intorcea inapoi lucrarea daca nu avea drum de acces asa ca suprafata
care acum e introdusa in plan nu putea fi intabulata .
Domnul consilier Trandafir Ionel – aceste constructii care acum sunt numai niste pereti ,
figurau intr-un proces – verbal , motiv pentru care trebuie recuperat ceva din ele. Nu puteau ramane
in suspans cei trei pereti .
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 in forma propusa de initiator .
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 Anghel Ilie prezinta Expunerea de motive la Proiectul de
hotarare privind aprobarea Programului de masuri privind gospodarirea localitatii Barcea, judetul
Galati pentru anul 2019;
Se da cuvantul domnului Popa Tiberiu – administrator public 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 , d-l Trandafir Ionel , d-na Taranu Policsenia .
Domnul consilier Burciu Romeu – am doua probleme . Prima nu am vazut ca terenurile pe
care le avem sa le plantam cu puieti de salcam . Proprietatile trebuiesc plantate cu puieti de salcam. A
doua : pe pasunea – proprietatea C.L. Barcea , trebuie dat ingrasaminte chimica .
Domnul consilier Trandafir Ionel – suna frumos programul , macar de s-ar respecta .Trebuiesc
luate materialele de constructii de pe trotuar din toate partile comunei .
Doamna consilier Taranu Policsenia – planul a fost bine documentat acum trebuie sa se
urmareasca termenele si obiectivele cuprinse in acest plan Program .
Domnul viceprimar – Anghel Ilie – cum va spuneam colectarea selectiva trebuia sa inceapa la
01.01.2019 , nu trebuie sa mai dam gunoiul cu pitre , baliga etc – acestea trebuiesc duse pe
proprietatea fiecaruia pentru ca in catva tim se transforma in mranita , a intrat in vigoare Legea
colectarii selective . Trebuie sa asteptam bugetul apoi sa cumparam saci pentru ca bugetul nostru nu
suporta cheltuiala pentru inca doua tomberoane la fiecare casa din cele 2000 de case .
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 .
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 – Diverse .
Presedintele de sedinta, domnul Anghel Ilie solicita ca domnii consilieri sa prezinte
problemele aparute .
Se solicita inscrieri la cuvant .
Se inscrie la cuvant : d-na Popa Florenta .
Doamna Popa Florenta – agent agricol – eu doresc sa intreb de unde se pot achizitiona puieti
de catre cetatenii care doresc sa planteze pe proprietatile private , deoarece si-au exprimat dorinta de
a cumpara . As dori sa aduc la cunostinta ca domnul Ilinca Florinel in data de 12.03.2019 a venit cu
mai multe persoane cu cereri pentru electrica . Noi am mai facut adeverinte si in alti ani si nu s-a
rezolvat nimic . Pana la acesta data nu am putut raspunde la cererile dansilor deoarece avem cerereri
de la persoanele care cultiva legume – penrtu dosarul de minimis , de la cultivatorii de cereale si
altele pentru depunerea declaratiei la APIA .

Domnul Burciu Romeu – din nou gunoaiele , peste tot sunt numai gunoaie .
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

