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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, 30.04.2020 , în şedinţa  ordinară  a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul Prahova, 

convocată prin Dispoziţia nr. 137/22.04.2020 a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova , ședință 

desfașurată în contextul  instituirii stării de urgență prin Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020, și a art. 134 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 Față de cele mai sus menționate, lucrările şedinţei Consiliului Local nu se pot organiza prin mijloace 

tehnice de videoconferință, membrii Consiliului Local nedispunând de mijloacele electronice necesare 

desfășurării videoconferinței (computer, laptop, tabletă sau smartphon-uri). 

În cadrul şedinţelor pe Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, s-a stabilit ca modalitatea de 

desfășurare a şedinţei ordinare din data de 30.04.2020 și supunerea la vot a proiectelor ce fac obiectul 

ordinei de zi să se efectueze prin buletin de vot, conținut acestuia fiind stabilit de comun acord,  transmis 

prin corespondență. Transmiterea buletinelor de vot se va face pe adresele de e-mail: 

primaria_barcanesti@yahoo.com/ secretar@barcanesti.ro sau înregistrate la registratură Primăriei comunei 

Bărcănești, până la data de 30.04.2020, ora 13:00. 

            La lucrările şedinţei participă  d-na  Nicoleta Savu  - Secretar general al comunei Bărcăneşti,    dl. 

Valeriu Lupu - primarul comunei Bărcănești și dl. Dănuț DUȚĂ viceprimar-președintele de ședință. 

 D-na  Nicoleta Savu ,  Secretar general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, împreună cu 

președintele de ședință centralizează buletinele de vot transmise până pe data de 30.04.2020, orele 13:00.   

Prezența consilierilor locali în contextul prevederilor art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Președintelui 

României nr. 195/2020 poate fi constată prin orice mijloace electronice de comunicare considerate 

suficiente, necesare și legale în potrivit  specificul U.A.T-ului.  

Din centralizare buletinelor de vot transmise dl. Consilier local Dima Gheorghe, nu a transmis buletinul de 

vot, acesta fiind considerat absent. 

 

           Președintele de ședință, dl.  Dănuț Duță , ales președinte de ședință pentru trei  luni (martie-mai 

2020), conform H.C.L. Bărcănești nr. 13/27.02.2020 , arată că sunt întrunite condițiile  prevazute de art. 134 

alin.(2), art. 137 și art. 138 din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, ședința fiind 

legal constituită. 

 Proiectul ordinei de zi transmis prin adresa nr. 12142/22.04.2020, este următorul: 

 

1. Proces verbal al ședinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești, județul Prahova din data de 

23.03.2020.  

2.Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinaţiei unei părţi din imobil aparţinând domeniului 

public al Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova situat în comuna Bărcăneşti, strada Crinilor, nr. 23, judeţ 

Prahova, Carte funciară nr. 24923- inițiator dl. Primar. 

3. Proiect de hotărâre    privind  execuţia bugetului  de venituri şi cheltuieli pe  trimestrul I al anului  2020-    

inițiator dl. Primar 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea   contului de  exercuţie a   bugetului  local al comunei Bărcăneşti  al 

anului 2019.–inițiator dl.Primar 

5. Proiect de hotărâre privind    indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pentru 

anul 2021-inițiator dl.Primar 

6. Probleme curente. 

 

Prin buletinul de vot proiectul ordinei de zi  supus spre aprobare si  aprobat cu unanimitate de voturi, este 

următorul:  

1. Proces verbal al ședinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești, județul Prahova din 

data de 23.03.2020.  

2. Proiect de hotărâre privind    indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, 

pentru anul 2021. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea   contului de  exercuţie a   bugetului  local al comunei 

Bărcăneşti  al anului 2019. 

4. Proiect de hotărâre    privind  execuţia bugetului  de venituri şi cheltuieli pe  trimestrul I al anului  

2020. 

5. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinaţiei unei părţi din imobil aparţinând 

domeniului public al Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova situat în comuna Bărcăneşti, strada 

Crinilor, nr. 23, judeţ Prahova, Carte funciară nr. 24923. 

6. Probleme curente. 

 

         Primul punct al  ordinei  de zi : Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei 

Bărcănești, județul Prahova , din data de 23.03.2020. 

În conformitate cu prevederile art.138 alin. (15) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, supus spre aprobare  prin buletin de vot, procesul-verbal al 

şedinţei anterioare, este aprobat  în forma redactată iniţial,  cu 13 voturi “pentru” și o abținere(dl. Velici 

Ion). 

           Punctul  al doilea al  ordinei  de zi : Proiect de hotărâre privind    indexarea impozitelor și taxelor 

locale , precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021. 

 Potrivit buletinelor de vot, proiectul de hotărâre  ,  în forma propusă de iniţiator ,  este votat, astfel: 

         pentru -13 voturi  

         împotriva -0  voturi  

         abţinere     - 1  vot (Iancu Emil).    

            Astfel a fost adoptată hotărârea  nr.23   , cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.c)  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 aprobarea   contului de  exercuţie a   

bugetului  local al comunei Bărcăneşti  al anului 2019. 

          Potrivit buletinelor de vot, proiectul de hotărâre  ,  în forma propusă de iniţiator ,  este votat, astfel: 

         pentru -  13 voturi  

         împotriva – 1 vot(Velici Ion), cu următoarea precizare : (Nu au fost prezentate rapoarte de către cei 

care nu au îndeplinit prevederile adoptate în bugetul local pe anul 2019, Solicit măsuri concrete pentru 

vinovați); 

         abţinere -  0 voturi . 

         Astfel este adoptată Hotărârea nr. 24, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3), lit. a)    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  execuţia bugetului  de venituri şi cheltuieli 

pe  trimestrul I al anului  2020. 

          Potrivit buletinelor de vot, proiectul de hotărâre  ,  în forma propusă de iniţiator ,  este votat, astfel: 

         pentru -  13 voturi  
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         împotriva – 1 vot(Velici Ion), cu următoarea precizare : (La cap. Cheltuieli Dezvoltare (cont 49.02), 0 

lei din 2293 mii lei, la cap. Investiții lucrări noi 0 lei din 5237 mii lei.) 

         abţinere -  0 voturi .            

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 25, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3), lita),  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 

 Următorul  punct  ale ordinei de zi este :  Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării 

destinaţiei unei părţi din imobil aparţinând domeniului public al Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova situat 

în comuna Bărcăneşti, strada Crinilor, nr. 23, judeţ Prahova, Carte funciară nr. 24923..  

           Potrivit buletinelor de vot, proiectul de hotărâre  ,  în forma propusă de iniţiator ,  este votat, astfel: 

         pentru -  13 voturi  

         abţinere -  0 voturi .          

         împotriva – 1 vot(Velici Ion), cu următoarea precizare : (Se constată neconcordantă intre valorile 

suprafetei existentei in cadrul tarla 30, parcela A2367, consemnate de referatul de aprobare nr. 

11912/14.04.2020 in care are 35 m
2 

 si raport de specialitate al Compartimewntului Urbanism si Amenajarea 

teritoriului nr. 11938/14.04.2020 in care are suprafata de 54.07 m
2
. Deasemenea se constată ca documentatia 

intocmita si prezentata pentru avizare nu respecta etapele stabilite de catre Referatul de aprobare 

11219/14.04.2020 intocmit de catre dl. Primar, prin lipsa unor documented a ce ex.: intocmirea planului de 

situatie si a celui de amplasament, przentarea carcteristicilor imobilului, prezentare extras de carte funciara, 

anexa nr. 2 din referatul de aprobare mentionata la alin 6 a acestuia cuprinzand, bunurile proprietate publica 

ale comunei barcanesti, nu a fost prezentată.) 

          

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 26 cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  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, 

                Dănuț Duță                                                         Nicoleta  Savu 

 

 

 

 

      Aprobat  cu    14 voturi pentru ,  1  împotrivă,  0  abțineri  , în ședința  ordinară a 

Consiliului Local Bărcănești  din data de  27.05.2020. 

      Afişat astăzi, 27.05.2020   , orele  17,00  la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, 

jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 
Secretar  general al comunei, 

Nicoleta Savu 

 

 

http://www.barcanesti.ro.-m.o.l/

