JUDETUL PRAHOVA

COMUNA BARCANE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi 26.04.2018 in sedinta ordinara a Consiliului Local Barcanesti, Judetul
Prahova, convocata prin Dispozitia nr.l09 120.04.2018 a Primarului comunei Barcanesti.
Judetul Prahova.

D-na Gherghe Andreea, inlocuitor al secretarului Comunei Barcanesti, Judetul
Prahova, face apelul nominal al consilierilor locali si constata ca la lucrarile sedintei
participa un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15, absenti fiind domnii Fatu
Madalina-Doinita si Nicolae Constantin cantemir. Sedinta este legal constituita , avand
cvorumul necesar. La lucrarile sedintei participa ca invitat dna Gheorghe Steluta Monica
Sef Serviciu Financiar - Contabil al Comunei Barcanesti si dl Primar Lupu Valeriu.
D-l Mihalache Constantin, presedintele de sedinta. declara deschise lucrarile
sedintei de consiliu.
Presedintele de sedinta prezinta ordinea de zi si o supune aprobarii astfel fiind
aprobata cu 13 voturi pentru si nici unul impotriva, dupa cum urrneaza:

1.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018" initiator
dl. Primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Barcanesti pe trim. I al anului 2018" - initiator Dl primar
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiune
serviciului de iluminat public in comuna Barcanesti, Jud Prahova initiator dl primar
4. Proiect de hotarare privind stabilirea retelei scolare pentru anul scolar 2018 - 2019 la
nivelul Comunei Barcanesti, Judetul Prahova, initiator dl. primar
5. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru
executarea obiectivului de investitii,, Extindere retea distributie gaze naturale in Comuna
Barcanesti, Sat Barcanesti, Ds 1901, Judetul Prahova" - initiator dl primar
6. Proiect de hotarare privind stabilirea cotei parti din chiria ce va fi incasata de titularii
drepturilor de administrare asupra bunurilor proprietate publica a comunei Barcanesti. in
cazul inchirierii acestor bunuri' '-initiator Dl Primar

Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017 in anul
201 8"- initiator dl Primar
8. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului
privat al comunai Barcanesti. Jud Prahova" - initiator Dl Primar
9. Proiect de hotarare privind Stabilirea formei de gestiune a serviciului de iluminat
public in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova si aprobarea Regulamentului privind
organizarea gestionarea si lunctionarea serviciului de iluminat public, in Comuna
Barcanesti Judetul Prahova, al Caietului de Sarcini si a Contractului Cadru" - initiator dl

7.

Primar

Proiect de hotarare privind inchirierea pajistilor prin atribuire directa aflata in
proprietatea privata a Comunei Barcaesti, Judetul Prahova" -initiator dl Primar

10.
I

l.

Probleme curente

Presedintele de sedinta supune [a vot aprobarea Procesului - verbal al sedintei
anterioare din data de 26.03.2018, care este aprobat cu l2 voturi pentru si I vot impotriva
al d-lui Velici Ion care motiveaza ca a adresat cateva intrebari la care nu a primit raspuns.
Dupa aprobarea procesului -verbal a[ sedintei anterioare, presedintele de sedinta
propune trecerea la primul punct al odinei de zi : ,,Proiect de hotarare privind rectificarea
bugetului local pentru anul 2018" - initiator dl. Primar
Presedintele de sedinta invita membrii consiliului sa se inscrie la cuvant.
D-l consilier Velici Ion: Referitor la Anexa 3-Obiecte de investitii pe anul 2018 cu
finantare partiala sau integrala de la bugetul de stat 2018, la cap 70.02 - punct B
Achizitie montaj apometre, executie camine, intreaba de ce este suma prevazuta 900.000
lei? Am mai ridicat problema achizitionarii si montarii apometrelor si consider ca aceasta
cade in sarcina operatorului conform legii 51/2006.
D-na Contabit Sef Gheorghe Monica: suma nu face obiectul rectificarii, ea a lost
deja aprobata in sedinta trecuta. Am rectificat doar suma necesara lucrarilor in regim de
urgenta pentru reducerea riscului la inundatii.
D-na contabil spune ca nu au fbst efectuate plati din cota de dezvoltare pentru
aceasta lucrare catre operator. Banii sunt alocati in baza hotararii de consiliu care a
stabilit acest lucru.
Dl consilier Velici nu este multumit de raspuns.
Dl Primar Lupu Valeriu afirma ca nu s-a achitat c/va1 celor 1035 de bransamente
dar, au fost bugetati conform hotararii de consiliu.
Dl consilier Velici intreaba modul in care vor fi achizitionate apometrele ce se vor
monta in noile bransamente din Ghighiu.

Nemaifiind inscrieri la discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare enuntat , care este votat cu 11 voturi pentru, 1 vot impotriva (d-l consilier Velici
Ion) si 1 abtinere (a dlui consilier Chistruga Stefan), astfel fiind adoptat cu votul

majoritatii. proiectul de hotarare
predevederilor

,

in

forma propusa de initiator, cu

respectarea

arl.45 alin. 2) din Legea 21512001, fiind adoptata hotararea nr. 15

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi'. ,, Proiect de hotarare privind aprobarea
cxecutiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Barcanesti pe trim. I al anului
201

8" - initiator Dl Primar
Presedintele de sedinta invita membrii consiliului sa se inscrie la cuvant.

Nefiind inscrieri la discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare enuntat care este votat cu I I voturi pentru, I vot impotriva (d-l consilier Velici
lon) si I abtinere (a dlui consilier Chistruga Stefan), astfel fiind adoptat cu votul
majoritatii. proiectul de hotarare in forma propusa de initiator, cu respectarea
predevederilor , art.45 alin. 2) din Legea215l200l, fiind adoptata hotararea nr. l6
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:,, Proiect de hotarare privind aprobarea
Studiului de oportunitate privind gestiune serviciului de iluminat public in Comuna
Barcanesti. Jud Prahova -initiator dl Primar"
Presedintele de sedinta invita membrii consiliului local sa se inscrie la cuvant'

Nefiind inscrieri la discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare enuntat care este votat 12 voturi pentru si I abtinere(dl Velici Ion), astfel fiind
adoptat cu votul majoritatii, proiectul de hotarare in forma propusa de initiator. cu
respectarea predevederilor , art.45 alin. 2) din Legea2l5l2001, fiind adoptata hotararea
nr. 21
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi'. ,, Proiect de hotarare privind stabilirea retelei
scolare pentru anul scolar 2018 2019 la nivelul Comunei Barcanesti, Judetul Prahova,

initiator dl. Primar"

-

Presedintele de sedinta invita membrii consiliului sa se inscrie la cuvant.

Nefiind inscrieri la discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare enuntat care este votat cu 13 voturi fiind adoptat cu unanimitate de voturi.
proiectul de hotarare in forma propusa de initiator, cu respectarea predevederilor, afi.45
alin. 2) din Legea21512001, fiind adoptata hotararea nr. l9

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:,, Proiect de hotarare privind aprobarea
incheierii contracrului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii,,
Extindere retea distributie gaze naturale in Comuna Barcanesti, Sat Barcanesti, Ds 1901,
Judetul Prahova" - initiator dl Primar
Presedintele de sedinta invita membrii consiliului sa se inscrie la cuvant.

Nefiind inscrieri la discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare enuntat care este votat cu 13 voturi fiind adoptat cu unanimitate de Yoturi,
proiectul de hotarare in forma propusa de initiator, cu respectarea predevederilor
alin. 2) din Legea 215/2001, fiind adoptat a hotararea m.20

J

.

arl.45

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:,, Proiect de hotarare privind stabilirea cotei
parti din chiria ce va fi incasata de titularii drepturilor de administrare asupra bunurilor
proprietate publica a comunei Barcanesti, in cazul inchirierii acestor bunuri' '-initiator Dl
Primar
Presedintele de sedinta invita membrii consiliului sa se inscrie la cuvant.
Nefiind inscrieri la discutii. presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare enuntat care este votat cu 12 voturi pentru si I abtinere (a d-lui consilier
Chistruga Stefan) fiind aprobat proiectul de hotarare in tbrma propusa de initiator, cu
respectarea predevederilor , art.45 alin. 2) din Legea 215/2001, fiind adoptata hotararea
nr. 23

punctul 7 al ordinii de zi:,, Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii
excedentului anual al bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din
venituri proprii pe antl201'1 in anul 2018"- initiator dl Primar
Presedintele de sedinta invita membrii consiliului sa se inscrie la cuvant.
Dl consilier Velici Ion intreaba din ce surse se formeaza suma de 16.605 lei
reprezentand venituri din inchirieri aferente anului 2017 si intreaba ce procent reprezinta.
Dna contabil sef Gheorghe Monica raspunde ca in 2017 nu s-a stabilit o cota
procentuala, suma reprezentand chiria incasata integral in baza contractelor de inchiriere.
Nemaifiind inscrieri la discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare enuntat, care este votat cu 1l voturi pentru, 1 vot impotriva(dl Velici lon) si 1
abtinere(Dl Chistruga Stefan) fiind aprobat proiectul de hotarare in forma propusa de
initiator, cu respectarea predevederilor , afi.45 alin. 2) din Legea 21512001, fiind
adoptata holararea nr. 24
Se trece la

8 al ordinii de zi:,, Proiect de hotarare privind modificarea
inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunai Barcanesti, Jud
Prahova" initiator Dl Primar
Se trece la punctul

Presedintele de sedinta invita membrii consiliului sa se inscrie la cuvant.

Nefiind inscrieri la discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare enuntat, care este votat cu 11 voturi pentru I vot impotriva(dl Velici Ion) si 1
abtinere(Dl Chistruga Stefan) fiind aprobat proiectul de hotarare in forma propusa de
initiator, cu respectarea predevederilor , afi.45 alin. 2) din Legea 21512001. fiind
adoptata hotararea nr.22
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi:,, Proiect de hotarare privind Stabilirea formei
de gestiune a serviciului de iluminat public in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova si
aprobarea Regulamentului privind organizarea gestionarea si functionarea serviciului de

in Comuna Barcanesti Judetul Prahova, al Caietului de Sarcini si a
Contractului Cadru" initiator dl Primar
Presedintele de sedinta invita membrii consiliului sa se inscrie la cuvant.
Nefiind inscrieri la discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare enuntat, care este votat cu 12 voturi pentru I vot impotriva(dl Velici Ion) astf'el,
iluminat public,

fiind aprobat proiectul de hotarare in forma propusa de initiator, cu
predevederilor

,

respectarea
art.45 alin. 2) din Legea 215/2001 , fiind adoptata hotararea nr. I 7

Se trece la punctul l0 al ordinii de zi:,, Proiect de hotarare privind inchirierea
pajistilor prin atribuire directa aflata in proprietatea privata a Comunei Barcaesti. Judetul
Prahova" -initiator dl Primar
Presedintele de sedinta invita membrii consiliului sa se inscrie la cuvant.
Net'iind inscrieri la discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare care este votat cu 9 voturi pentru, I vot impotriva(dl. Velici Ion) si 3 abtineri
(dnii Dima Gheorghe, Chistruga Stefan, Ion Nicolae) proiectul de hotarare in cauza. fiind
respins neintrunind 213 din voturile consilierilor in functie.
punctul I I al ordinei de zi: Probleme curente
Presedintele de sedinta da cuvantul d-nei contabil sef Gheorghe Monica care
informeaza consiliul ca SC CONTI SA se afla in procedura generala a falimentului iar
activitatea este continuata de catre IDCON SERVICES SRL Ploiesti, consiliul luand la
cunostiinta acest fapt.
Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui Viceprimar care prezinta adresa scolii
gimnaziale Gheorghe Lazar cu numarul 331126.04.2018 prin care se solicita promovarea
Programului ocupational capital uman 2014-2020"
Consiliul Local a luat act de adresa si indica, ca acest program sa se desfasoare in
cadrul Liceului Tehnologic Agricol Barcanesti pe baza unei asocieri intre parti.
Dl consilier Dima Gheorghe arata neconformitati privind graficul de ridicare al
gunoiului.
Nefiind alte puncte pe ordinea de zi. presedintele de sedinta declara lucrarile
Se trece la

acesteia inchise.

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Mihalache Constantin

(+*)
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Afisat astazi, 27.04.2018 orele 17:00, la sediul Primariei Comunei Barcanesti . Judetul
Prahova

EECRETAR,

