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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, 27.02.2020 , în şedinţa  ordinară    a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr. 79/20.02.2020 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 11 consilieri  

din totalul de 15. Absenți  sunt : Ion Nicolae -bolnav , Soare Mihai, Radu Marius –Laurențiu și 

Mihalache Constantin .   

          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. 

Dl. Lupu Valeriu, primarul comunei Bărcănești, în calitate de inițiator  al proiectului ordinei de 

zi, propune Consiliului Local al comunei Bărcănești  suplimentarea proiectului ordinei de zi cu :   

Raport nr. 9445/26.02.2020  privind dinamica angajării și activitatea desfășurată de către asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2019-întocmit de inspector Oprea 

Mariana. 

Supusă la vot, suplimentarea ordinei de zi este adoptată cu unanimitate de voturi. 

 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 extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al comunei 

Bărcănești, județul Prahova din data de 20.02.2020.  

2.Proiect de hotarâre  privind  stabilirea  modului de încasare a  veniturilor provenite din închirierea  

spațiilor  de către   titularii drepturilor  de administrare asupra bunurilor   proprietate publica  a 

comunei Bărcanesti - inițiator dl. Primar. 

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

 3.Proiect de hotarâre  privind    aprobarea strategiei de tarifare aplicabilă comunei Bărcănești de la 

data delegării gestiunii Serviciului public de alimentare cu apa, canalizare și epurare menajeră al 

comunei Bărcănești, județul Prahova- inițiator dl. Primar 

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

4.Proiect de hotarâre  privind alegerea presedintelui de sedinţă –inițiator dl.Primar 

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

5. Raportul primarului privind starea economico-socială și de mediu a comunei Bărcănești, județul 

Prahova în anul 2019 nr.8205/06.02.2020 

6. Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2019 nr.7483/29.01.2020 și 

7492/29.01.2020-întocmit  Gherghe Andreea  

7. Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2019 

8. Raport de activitate pe anul 2019 al domnului viceprimar Duță Dănuț nr.8098/04.02.2020 

9.Raport de activitate pe anul 2019 al consilierilor locali 
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10.Raport de activitate al comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul Consiliului Local al comunei 

Bărcănești  pentru anul 2019. 

11. Raport nr. 9445/26.02.2020  privind dinamica angajării și activitatea desfășurată de către asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2019-întocmit de inspector Oprea 

Mariana. 

12.Probleme curente. 

           Preşedintele de şedinţă  supune aprobării membrilor consiliului local  proiectul ordinei de zi, 

care este aprobat  cu  11  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 20.02.2020. 

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 11 voturi “pentru”. 

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

la punctul  al doilea al  ordinei  de zi : Proiect de hotarâre  privind  stabilirea  modului de încasare a  

veniturilor provenite din închirierea  spațiilor  de către   titularii drepturilor  de administrare asupra 

bunurilor   proprietate publica  a comunei Bărcanesti - 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 ?     11 voturi  

         Cine este împotriva?   0  voturi  

         Cine se abţine ?          0  voturi.    

Astfel a fost adoptată hotărârea  nr.11   , 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.  

Următorul punct al ordinei de zi : Proiect de hotarâre  privind  aprobarea strategiei de tarifare 

aplicabilă comunei Bărcănești de la data delegării gestiunii Serviciului public de alimentare cu apa, 

canalizare și epurare menajeră al comunei Bărcănești, județul 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 ?        10 voturi  

         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              1  vot(dl.consilier Velici Ion ) . 

         Astfel este adoptată Hotărârea nr. 12, 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 4  al ordinei de zi :   Proiect de hotarâre  privind alegerea presedintelui de sedinţă - 

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 ?        11 voturi  

         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?               0 voturi. 
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           Astfel este adoptată Hotărârea nr. 13, 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 . 

 Următoarele  puncte  ale ordinei de zi au fost luate la cunoștință de membrii consiliului local, 

după cum urmează  : 

 5. Raportul primarului privind starea economico-socială și de mediu a comunei Bărcănești, județul 

Prahova în anul 2019 nr.8205/06.02.2020 

6. Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2019 nr.7483/29.01.2020 și 

7492/29.01.2020-întocmit  Gherghe Andreea  

7. Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2019 

8. Raport de activitate pe anul 2019 al domnului viceprimar Duță Dănuț nr.8098/04.02.2020 

9.Raport de activitate pe anul 2019 al consilierilor locali 

10.Raport de activitate al comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul Consiliului Local al comunei 

Bărcănești  pentru anul 2019. 

11. Raport nr. 9445/26.02.2020  privind dinamica angajării și activitatea desfășurată de către asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2019-întocmit de inspector Oprea 

Mariana. 

 La orele 16,oo , la lucrările ședinței s-au prezentat și d-nii consilieri locali Mihalache 

Constantin și Radu Marius-Laurențiu. 

  Ultimul punct al ordinei de zi este : Probleme curente. 

            Domnul primar Valeriu Lupu aduce la cunoștință Consiliului Local că în perioada 16.03.2020 -

27.03.2020 va efectua concediul de odihnă, perioadă în care atribuțiile funcției de primar  au fost 

delegate domnului viceprimar  Duță Dănuț . 

Dl viceprimar Duță Dănuț  aduce la cunoștință membrilor consiliului local adresa nr. 

161/25.02.2020 a SC Capoles Serv SRL Ploiești privind   activitatea Comisiei de preluare a bunurilor 

aferente sistemului public de alimentare cu apă, canalizare și epurare apă amenajeră. 

Dl.viceprimar, în calitate de președinte al comisiei de preluare a a bunurilor aferente sistemului 

public de alimentare cu apă, canalizare și epurare apă amenajeră de la SC Capoles Serv SRL , 

comunică membrilor consiliului local că s-a înaintat  acestora un draft de proces –verbal de predare-

primire cu care SC Capoles Serv nu a fost de acord. 

Sistemul public de alimentare cu apă , canalizare și epurare apă menajeră a fost predate către 

Hidro Prahova,  începînd cu data de 01.03.2020 SC HIDRO Prahova va fi operatorul pentru apă și 

canal din localitate. 

        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,  0  abțineri  , în ședința  ordinară a Consiliului 

Local Bărcănești  din data de  23.03.2020. 

Afişat astăzi, 24.03.2020    , orele  10,00  la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, jud.Prahova, 

și site www.barcanesti.ro.-MOL. 

SECRETAR  GENERAL al COMUNEI, 

    Nicoleta Savu  

http://www.barcanesti.ro.-mol/

