
D I S P O Z I T I E 

privind convocarea  Consiliului local al comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova în şedinţa    ordinară   la data de  27.05.2020, orele 14,00, 

desfășurată  prin mijloace electronice 

 

     Având în vedere prevederile art. H.G.  Nr. 394/2020 

privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru 

prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

   În temeiul  art.133 alin . 1), art. 134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) și alin.(5) ,  art. 

155  alin.(1) lit.b) si c), alin.(3) lit.b) și art. 196  alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019  

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

Primarul comunei Barcăneşti,judeţul Prahova, emite prezenta  dispoziţie. 

                 
Articol  1. (1) Consiliul local al comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova,  este 

convocat în sedinţa  ordinară    la data de  27.05.2020, începând cu  orele 14,00, 

desfășurată   prin mijloace  electronice , conform  opțiunilor acestora ,la sediul 

Primăriei comunei Bărcăneşti din comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor 

nr.108, jud. Prahova, unde se va dezbate  proiectul  ordinei de zi prevăzut în anexa ce 

face parte integranta din prezenta dispoziție. 

Articol 2. (1) Materialele înscrise pe  proiectul ordinei de zi sunt puse la 

dispoziția  consilierilor locali  potrivit  opțiunilor  acestora ,  în format letric ,  prin 

comunicare la domiciliu,sub semnatura acestora,   în format electronic, prin comunicare 

la adresele de mail indicate, sau  pe site-ul  Comunei Bărcănești- www.barcanesti.ro . 

(2) Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinei de zi îndeplinesc condițiile 

prevăzute de art.136 alin.8) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(3) Consilierii locali sunt  invitați să  formuleze și să depună   amendamente asupra 

proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi. 

 Articol 3. Prevederile prezentei dispoziții vor fi comunicate persoanelor si 

autoritaților interesate si vor fi  aduse la cunostinta publica prin grija secretarului 

general al comunei . 

                                                       P R I M A R, 

 Valeriu Lupu  

Contrasemneaza :                                                               

Secretar   general al comunei, 

                                                                                            Nicoleta     Savu                                     

                                                                                                                                       

Bărcăneşti,  21.05.2020 

Nr. 156 
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Anexa la Dispozitia nr. 156/ 21.05.2020 
 

Proiectul  ordinei de zi al ședinței ordinară   la data de  27.05.2020, începând cu  

orele 14,00, desfășurată prin mijloace  electronice : 
 

1. Proces verbal al ședinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești, 
județul Prahova din data de 30.04.2020.  
2.Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa fiscală curentă a creanţelor 
persoanelor fizice aflate ȋn stare de insolvabilitate şi trecerea lor ȋntr-o evidenţă 
separată - inițiator dl. Primar. 
 Transmis  spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 și nr. 3 ale 

Consiliului local. 
 3. Proiect de hotărâre    privind  rectificarea  bugetului local al comunei 
Bărcănești, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii,pe anul 2020-    inițiator dl. Primar 
 Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 și nr. 3 ale 

Consiliului local. 
4. Proiect de hotărâre privind  stabilirea  modului de întocmire a Registrului 
agricol al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova  –inițiator dl.Primar 
 Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1 , nr.2 și nr. 3 ale 

Consiliului local  . 
5. Proiect de hotărâre  privind  alegerea președintelui de ședință -inițiator 
dl.Primar 
 Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 și nr. 3 ale 

Consiliului local. 
6. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui teren situat în  intravilanul  
localităţii Bărcăneşti  aparţinând domeniului public al Comunei Bărcăneşti, 
judeţul Prahova, Carte funciară nr. 23531 Bărcăneşti 
 Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 și nr. 3 ale 

Consiliului local. 
 
7.Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind trecerea  unui bun din 
domeniul privat în domeniul public al comunei Bărcănești, județul Prahova 
 Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 și nr. 3 ale 

Consiliului local. 
8. Probleme   curente. 
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