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ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

CONSILIUL     LOCAL  

 
PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 30.01.2020 , în şedinţa  ordinară    a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr. 11/23.01.2020 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 bolnav .   

          Şedinţa este legal constituită, având cvorumul necesar. La lucrările şedinţei participă  d-na Savu  

Nicoleta - Secretar general al comunei Bărcăneşti,    dl.Lupu Valeriu- primarul comunei Bărcănești, d-

na  Matei Elena , cetățean al 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: 

Proiectul ordinei de zi al Ședinței ordinare a C.L. Bărcănești din data de 30.01.2020 : 

1.Proces verbal al ședinței extraordinare cu convocare de îndată     a Consiliului Local 

al comunei Bărcănești, județul Prahova din data de 08.01.2020. 

2.Proiect de hotărâre  privind     aprobarea  Studiului de oportunitate  cu privire la 

inițierea  procedurii   de concesionare  a unui imobil (teren şi construcţii) cu destinaţia cabinete 

medicale umane şi farmacie (oficina), ce aparține domeniului public al comunei Bărcănești , situat în 

Județul Prahova, Comună Bărcănești, sat Tătărani , str. Magnoliei, nr.6, înscris în Cartea Funciară  nr. 

25281 Bărcănești  - inițiator dl. Primar. 

 transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1 , nr.2 și 3 ale Consiliului local  . 

3.Proiect de  hotărâre  privind    stabilirea  reţelei şcolare  pentru anul şcolar 2020-2021 

la nivelul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova  - inițiator dl. Primar. 

 transmis  spre avizare comisiilor de specialitate  nr.1, 2 și 3 ale Consiliului local  . 

4.Proiect de hotărâre  privind    aprobarea  încetării  Contractului de  închiriere  a 

suprafeței de 1,00 ha de păşune  aflată  în domeniul privat al  comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 

,nr. 13.146/10.05.2018, încheiat  între Comună Bărcănești  și  doamna Dobre Florica - inițiator dl. 

Primar 

 transmis spre avizare comisiilor de specialitate  nr.1 , 2 și 3 ale Consiliului local   

5.Proiect de hotărâre privind  delegarea gestiunii Serviciului public de alimentare cu 

apă, canalizare și epurare menajeră al comunei şi aprobarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de alimentare   cu apă şi canalizare- inițiator dl. Primar. 

 transmis spre avizare comisiilor de specialitate  nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului local   

6.Proiect de hotărâre privind   închirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în 

proprietatea privată a Comunei Bărcănești, Județul Prahova, rămase disponibile în urma rezilierii unor 

contracte-inițiator dl. Primar. 

 transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1 , nr.2 și 3 ale Consiliului local  . 
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7. Raport privind  activitatea de soluționare  a petițiilor pe anul 2019. 

8.Sesizarea  nr. 715/16.01.2020 a d-nei  Matei Elena . 

9.Probleme curente.  

       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 extraordinare cu convocare de îndată     a Consiliului Local al comunei Bărcănești, județul 

Prahova din data de 08.01.2020. 

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 

şedinţei anterioare, proces verbal care este aprobat  în forma redactată iniţial,  cu 14 voturi “pentru”. 

         După aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare, preşedintele de şedinţă propune trecerea 

la punctul  al doilea al  ordinei  de zi : Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Studiului de 

oportunitate  cu privire la inițierea  procedurii   de concesionare  a unui imobil(teren şi construcţii) cu 

destinaţia cabinete medicale umane şi farmacie (oficina), ce aparține domeniului public al comunei 

Bărcănești , situat în Județul Prahova, Comună Bărcănești, sat Tătărani , str. Magnoliei, nr.6, înscris în 

Cartea Funciară  nr. 25281 Bărcănești  - inițiator dl. Primar. 

 Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.  

 Deoarece nu  sunt  înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune votului consilierilor  

locali  prezenți  ,   prin vot deschis  ,prin ridicarea mâinii: 

         Cine este pentru ?     14 voturi  

         Cine este împotriva?   0  voturi  

         Cine se abţine ?          0  voturi.    

Astfel a fost adoptată hotărârea  nr.02   , în forma propusă de iniţiator , cu respectarea 

prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.f)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Următorul punct al ordinei de zi :  Proiect de  hotărâre  privind    stabilirea  reţelei şcolare  pentru anul 

şcolar 2020-2021 la nivelul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova  - inițiator dl. Primar 

        Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.  

          Deoarece  nu   sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune votului  proiectul de 

hotărâre în forma propusă de iniţiator  : 

         Cine este pentru ?        14 voturi  

         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0  voturi . 

         Astfel este adoptată Hotărârea nr. 03, în forma propusă de iniţiator , cu respectarea prevederilor  

art. 139  alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare . 

Punctul 4  al ordinei de zi :    Proiect de hotărâre  privind    aprobarea  încetării  Contractului de  

închiriere  a suprafeței de 1,00 ha de păşune  aflată  în domeniul privat al  comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova ,nr. 13.146/10.05.2018, încheiat  între Comună Bărcănești  și  doamna Dobre Florica - 

inițiator dl. Primar 

          Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.  

          Deoarece  nu   sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune votului  proiectul de 

hotărâre în forma propusă de inițiator   : 

         Cine este pentru ?        14 voturi  

         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?               0 voturi. 
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         Astfel este adoptată Hotărârea nr. 04, în forma propusă de iniţiator , cu respectarea prevederilor  

art. 139  alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare . 

            Punctul 5 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind  delegarea gestiunii Serviciului public de 

alimentare cu apa, canalizare și epurare menajeră al comunei şi aprobarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de alimentare   cu apa şi canalizare - inițiator dl. Primar. 

Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.  

S-a înscris dl. consilier Ion Velici : În contractul cadru de delegare  sunt  ceva probleme: 

cetăţenii sunt obligaţi să plătească  branşamentul, când se eliberează autorizaţii de construire  trebuie 

să se asigure utilităţile la poartă, legea prevede că furnizorul trebuie să plătească. Reaminteşte că în 

lunile septembrie şi noiembrie 2019 a ridicat această problemă. Precizează că nu acordă votul în alb. 

Dl. Primar Valeriu Lupu:   Am scos la concesiune  Serviciul public de  alimentare cu apă şi 

canalizare al comunei, procedură  pentru care am solicitat control ex xante din partea ANAP pentru a  

controla şi  monitoriza procedura de concesionare a serviciului. După parcurgerea etapelor prevăzute 

de procedura de concesionare, nicio ofertă nu a putut fi declarată admisă. Am luat această măsură, 

deoarece  trebuie să asigur  continuitatea furnizării serviciului de alimentare cu apă şi pentru a putea  

accesa fonduri prin POIM. 

 Deoarece nu mai  sunt  înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune votului consilierilor  

locali  prezenți  ,   prin vot deschis  ,prin ridicarea mâini, proiectul de hotărâre în forma propusă de 

inițiator: 

        Cine este pentru ?     13 voturi  

        Cine este împotriva?   0  voturi  

        Cine se abţine ?          1  vot-dl.Velici Ion .    

Astfel a fost adoptată hotărârea  nr.05   , în forma propusă de iniţiator , cu respectarea 

prevederilor  art. 139  alin. (3)  lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare.    

 Punctul 6 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind   închirierea pajiștilor prin atribuire 

directă aflate în proprietatea privată a Comunei Bărcănești, Județul Prahova, rămase disponibile în 

urma rezilierii unor contracte-inițiator dl. Primar. 

Deoarece nu sunt  înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune votului consilierilor  locali  

prezenți,   prin vot deschis, prin ridicarea mâinii, proiectul de hotărâre  în  forma propusă de inițiator : 

        Cine este pentru ?     13 voturi  

        Cine este împotriva?   0  voturi  

        Cine se abţine ?            1  vot –dl. Velici Ion .    

Astfel a fost adoptată hotărârea  nr.06, în forma propusă de iniţiator , cu respectarea 

prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.g)   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Punctul  7 al ordinei de zi: Raport privind  activitatea de soluționare  a petițiilor pe anul 2019. 

          Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt. 

          Deoarece  nu   sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune votului   raportul care este 

însuşit cu unanimitate de voturi de consilierii locali.  

Punctul  8 al ordinei de zi: Sesizarea  nr. 715/16.01.2020 a d-nei  Matei Elena. La această 

sesizare a fost întocmită  o notă de relaţii  cu nr. 7417/28.01.2020 privind aspectele sesizate de Matei 

Elena prin petiția nr.715/16.01.2020, notă de relații ce a fost înaintat membrilor consiliului local pentru 

luare la cunoştinţă. 

 Petenta Matei Elena , care se afla în sala de şedinţă, solicită  consiliului local să-şi prezinte 

petiţia . 



4 
 

 D-na Matei Elena  aduce la cunoştinţă consiliului local că  spălătoria auto s-a construit acum 10 

ani, dânşi nu au fost de acord, construcţia nu a fost edificată cu respectarea autorizaţiei de construire. 

Programul de funcţionare a fost de 8-10 ore până în anul 2018 când proprietarul spaţiului a închiriat 

firmei Alcopet  care are un program non-stop. Am făcut demersuri către toate instituţiile statului, 

aceştia le direcţionează către primărie. 

 Preşedintele de şedinţă: situaţia se poate rezolva pe cale judecătorească. 

Dl. consilier Ion Velici: dreptatea este de ambele părţi, trebuie să ajutăm cetăţeanul, nu să-l 

trimitem în instanţă.  

 Dl. Preşedinte supune  votului  consiliului local conţinutul răspunsului către petentă. 

 Ultimul punct al ordinei de zi: Probleme curente.  

La acest punct este prezentată solicitarea  nr. 7419/ 28.01.2020 al Istrate General Construct SRL  din  

Bărcănești , județul Prahova  prin care solicită   încheierea unei convenții (acord) pentru întocmire 

documentație PUZ - Schimbare destinație teren din zonă de locuințe și funcțiuni complementare în 

zonă  instituții și servicii, în comună Bărcănești, județul Prahova. 

Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.  

          Deoarece  nu   sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune votului  solicitarea de 

încheiere  a unei convenții (acord)  : 

          Cine este pentru ?        14 voturi  

          Cine este împotriva?    0 voturi  

          Cine se abţine ?             0 voturi. 

         D-na secretar general al comunei le reaminteşte membrilor consiliului local că  trebuie să-şi 

întocmească rapoartele de activitate pentru anul 2019, urmând ca în şedinţa ordinară din luna februarie 

2020 să fie înscrise pe proiectul ordinei de zi. 

        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 13 voturi pentru , 0  împotrivă,  1 abțineri  , în ședința  extraordinară a Consiliului 

Local Bărcănești  din data de  20.02.2020. 

Afişat astăzi,     21.02.2020, orele 15,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, jud.Prahova, 

și site www.barcanesti.ro.-MOL 

SECRETAR  GENERAL al COMUNEI, 

    Nicoleta Savu  

 


