
PROCES  VERBAL 
 
 Încheiat astazi, 08.01.2020 , în sedința  extraordinară    a   Consiliului 
Local  Bărcăneşti, judeţul Prahova, convocată de îndată  prin Dispoziţia nr. 
01/07.01.2020 a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 
 D-na Savu Nicoleta ,  Secretar General al comunei Bărcăneşti, judeţul 
Prahova, face apelul nominal al consilierilor locali şi constată  că la lucrările  
şedinţei participă un număr de 14 consilieri  din totalul de 15, dl. Ion Nicolae 
fiind absent, din motive medicale.   
          Şedinta este legal constituită, având cvorumul necesar. La lucrările 
sedinței participă  d-na Savu  Nicoleta - Secretar General al comunei 
Bărcăneşti, d-na Gheorghe Steluța- Monica –sef serviciu Financiar-contabil  ,   
dl.Lupu Valeriu- primarul comunei Bărcănești . 
 Președintele de ședință, dl.  Iancu Emil  , ales președinte de ședință 
pentru trei  luni ( decembrie   2019, ianuarie 2020, februarie 2020), conform 
H.C.L. Bărcănești nr. 57/ 28.11.2019, prezintă  proiectul ordinei de zi: 
1.Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Bărcănești, 
județul Prahova din data de 18.12.2019. 
2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul 
bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în   anul 2019- 
inițiator dl. Primar 

       Preşedintele de şedinţă  supune aprobării membrilor consiliului local  
proiectul ordinei de zi, care este aprobat  cu  14  voturi “pentru”. 
        Preşedintele de şedinţă propune trecerea la primul punct al  ordinei  de zi : 
Proces verbal al ședinței  ordinară   a Consiliului Local al comunei Bărcănești, 
județul Prahova, din data de 18.12.2019. 
      În conformitate cu prevederile art.138 alin. (15) din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
supune spre aprobare  procesul-verbal al ședinței anterioare, proces verbal 
care este aprobat  în forma redactată iniţial,  cu 14 voturi “pentru” . 
      Dupa aprobarea procesului verbal al sedinței anterioare, preşedintele de 
şedinţă propune trecerea la punctul  al doilea al  ordinei  de zi : .Proiect de 
hotarâre  privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 
local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în   anul 2019- inițiator dl. 
Primar. 
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 Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la 
cuvânt. 

S-a înscris dl. Velici Ion : Am rugămintea să mi se spună dacă bugetul 
local  are excedent sau deficit, deoarece excedentul, conform legii, se folosește 
ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare. Prin proiectul de hotărâre nu 
sunt nominalizate obiectivele de investiții ce au ca sursă de finanțare 
excedentul rezultat la finele anului 2019. 

D-na șef serviciu Gheorghe Steluța-Monica : Hotarârea se referă la 
stabilirea excedentului sau deficitului anual  al anului 2019 și nu la modul de 
folosire al excedentului rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 
2019. Obiectivele de investiții și sumele ce vor fi alocate din excedent vor fi 
stabilite printr-o altă hotărâre. Pe parcursul anului , au loc împrumuturi din 
excedent către secțiunea de dezvoltare , pentru finanțarea cheltuielilor de 
investiții aprobate, iar la sfârșitul anului se face regularizarea sumelor 
împrumutate. 
 Deoarece nu mai sunt  înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă 
supune votului consilierilor  locali  prezenți ,   prin vot deschis, prin ridicarea 
mâinii: 
        Cine este pentru ?      13 voturi  
        Cine este impotriva?   0  voturi  
        Cine se abţine ?           1  vot.    

Astfel a fost adoptată hotarârea  nr.1, în forma propusă de inițiator, cu 
respectarea prevederilor  art. 139  alin.  (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
        Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară  
lucrările acesteia închise. 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          SECRETAR  GENERAL al COMUNEI, 
                Emil Iancu                                                        Nicoleta  Savu 
 
 
 

Aprobat  cu 14 voturi   pentru ,- împotrivă,  - abțineri  , în ședința  ordinară 
a Consiliului Local Bărcănești  din data de  30.01.2020. 

Afişat astăzi, 30.01.2020, orele 17,00 la sediul Primăriei Comunei 
Bărcăneşti, jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro. - M.O.L. 
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