
1 
 

 

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, 23.03.2020 , în şedinţa  ordinară    a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr. 107/17.03.2020 a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova. 

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

dl. Valeriu Lupu - primarul comunei Bărcănești. 

 D-na  Nicoleta Savu ,  Secretar general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, face apelul 

nominal al consilierilor locali şi constată  că la lucrările  şedinţei participă un număr de 13 consilieri  

din totalul de 15. Absenți  sunt : Dima Gheorghe  si Velici Ion  -bolnavi . 

           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. 137 alin.(1), ședința fiind legal constituită. 

            Președintele de ședință îl invită pe dl. Valeriu Lupu , primarul comunei Bărcănești, în calitate 

de inițiator  al proiectului ordinei de zi,  care a  convocat această ședință  ,  să prezinte  proiectul 

ordinei de zi  comunicat prin adresa nr. 10734/17.03.2020: 

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

data de 27.02.2020.  

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea   concesionării prin licitaţie publică a imobilului (teren şi 

construcţie) situat în comuna Bărcăneşti, sat Tătărani , str.Magnoliei nr.6, judeţul Prahova , înscris în 

Cartea funciară 25281 Bărcăneşti. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, 

de către persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, 

în cursul anului 2020 . 

4. Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Investiţii(DALI) pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat 

public stradal în Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova –Etapa 2’’. 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  numărului de burse şcolare şi a cuantumului bursei pentru 

elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2020. 

6. Proiect de hotărâre   privind aprobarea  încetării  Contractului de  inchiriere  a suprafeței de 1,29 ha 

de pașune  aflată  în domeniul privat al comunei Barcanesti,  judeţul Prahova,nr. 13.159/ 10.05.2018, 

încheiat  între Comuna Bărcănești  și  domnul Stan Tudor . 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încetării  Contractului de  inchiriere  a suprafeței de 1,00 ha 

de pașune  aflată  în domeniul privat al  comunei Barcanesti, judeţul Prahova ,nr. 12.929/08.05.2018, 

încheiat  între Comuna Bărcănești  și  domnul  Constantin Gheorghe.  

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii  contractelor de concesiune a spațiilor cu 

destinația de cabinete medicale prin act adițional. 

9. 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. 

10. Informare privind imposibilitatea atribuirii loturilor conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea  unei  locuințe proprietate personală-întocmit dl. Primar 

11. Probleme curente. 
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 Dl.primar Valeriu Lupu  solicită suplimentarea proiectului ordinei de zi  cu : 

- Proiectul de  hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru executarea 

obiectivului  de investitii “Extinderea rețelei electrice de distribuţie în vederea alimentării cu energie 

electrică a locuințelor situate  în localitatea  Bărcăneşti, strada Daliei , judeţul  Prahova”  

-  Adresa nr. 661/ 20.03.2020 a ADI “Parteneriatul pentru managementul deșeurilor –Prahova“ ;  

- Hotărârea nr.1/18.03.2020 a CLSU Bărcănești privind adoptarea planului de măsuri pentru 

prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus  COVID-19 

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

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

modificat : 

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

data de 27.02.2020.  

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea   concesionării prin licitaţie publică a imobilului (teren şi 

construcţie) situat în comuna Bărcăneşti, sat Tătărani , str.Magnoliei nr.6, judeţul Prahova , înscris în 

Cartea funciară 25281 Bărcăneşti. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, 

de către persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, 

în cursul anului 2020 . 

4. Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Investiţii(DALI) pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat 

public stradal în Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova –Etapa 2’’. 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  numărului de burse şcolare şi a cuantumului bursei pentru 

elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2020. 

6. Proiect de hotărâre   privind aprobarea  încetării  Contractului de  inchiriere  a suprafeței de 1,29 ha 

de pașune  aflată  în domeniul privat al comunei Barcanesti,  judeţul Prahova,nr. 13.159/ 10.05.2018, 

încheiat  între Comuna Bărcănești  și  domnul Stan Tudor . 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încetării  Contractului de  inchiriere  a suprafeței de 1,00 ha 

de pașune  aflată  în domeniul privat al  comunei Barcanesti, judeţul Prahova ,nr. 12.929/08.05.2018, 

încheiat  între Comuna Bărcănești  și  domnul  Constantin Gheorghe.  

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii  contractelor de concesiune a spațiilor cu 

destinația de cabinete medicale prin act adițional. 

9. 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. 

10. Proiectul de  hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru executarea 

obiectivului  de investitii “Extinderea rețelei electrice de distribuţie în vederea alimentării cu energie 

electrică a locuințelor situate  în localitatea  Bărcăneşti, strada Daliei , judeţul  Prahova”  

11. Informare privind imposibilitatea atribuirii loturilor conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea  unei  locuințe proprietate personală-întocmit dl. Primar 

12.  Adresa nr.661/ 20.03.2020 a ADI “Parteneriatul pentru managementul deșeurilor –Prahova“  

13. Hotărârea nr.1/18.03.2020 a CLSU Bărcănești privind adoptarea planului de măsuri pentru 

prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus  COVID-19 

14. Probleme curente. 

 Supus votului,proiectul de hotărâre este aprobat  cu  13  voturi “pentru”. 

          Dl. Dănuț Duță , preşedintele de şedinţă, propune trecerea la primul punct al  ordinei  de zi : 

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

data de 27.02.2020. 

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se supune spre aprobare  procesul-verbal al 

şedinţei anterioare, proces verbal care este aprobat  în forma redactată iniţial,  cu 13 voturi “pentru”. 
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            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   concesionării 

prin licitaţie publică a imobilului (teren şi construcţie) situat în comuna Bărcăneşti, sat Tătărani , 

str.Magnoliei nr.6, judeţul Prahova , înscris în Cartea funciară 25281 Bărcăneşti. 

 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 proiectul de hotărâre  ,  în forma propusă de iniţiator ,  prin vot deschis  ,prin ridicarea 

mâinii: 

         Cine este pentru ?     13 voturi  

         Cine este împotriva?   0  voturi  

         Cine se abţine ?           0  voturi.    

Astfel a fost adoptată hotărârea  nr.14   , 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 hotărâre privind aprobarea efectuării concediului 

de odihnă restant, aferent anului 2019 ,de către persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul 

Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, în cursul anului 2020 . 

          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 ?        12 voturi  

         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              1  vot(dl.consilier Iancu Emil  ) . 

         Astfel este adoptată Hotărârea nr. 15, 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 : Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea Documentaţiei de Avizare 

a Lucrărilor de Investiţii(DALI) pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea şi eficientizarea 

sistemului de iluminat public stradal în Comună Bărcăneşti, Judeţul Prahova –Etapa 2’’. 

          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 ?        13 voturi  

         Cine este împotrivă?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0 voturi. 

           Astfel este adoptată Hotărârea nr. 16, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  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  aprobarea  numărului de 

burse şcolare şi a cuantumului bursei pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

pentru anul 2020.  

          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 ?        13 voturi  

         Cine este împotrivă?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0 voturi. 

         Astfel este adoptată Hotărârea nr. 17, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  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 aprobarea  încetării  Contractului de  

inchiriere a suprafeței de 1,29 ha de pașune  aflată  în domeniul privat al comunei Barcanesti,  judeţul 

Prahova, nr. 13.159/ 10.05.2018, încheiat  între Comuna Bărcănești  și  domnul Stan Tudor  

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



4 
 

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

hotărâre în forma propusă de iniţiator  : 

         Cine este pentru ?        13 voturi ; 

         Cine este împotrivă?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0  voturi . 

         Astfel este adoptată Hotărârea nr. 18, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)din O.U.G. 

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

         Punctul 7  al ordinei de zi :   Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încetării  Contractului de  

inchiriere  a suprafeței de 1,00 ha de pașune  aflată  în domeniul privat al  comunei Barcanesti, judeţul 

Prahova ,nr. 12.929/08.05.2018, încheiat  între Comuna Bărcănești  și  domnul  Constantin Gheorghe. 

          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 ?        13 voturi  

         Cine este împotrivă?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0  voturi . 

         Astfel este adoptată Hotărârea nr. 19, 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 8  al ordinei de zi : Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii  contractelor de 

concesiune a spațiilor cu destinația de cabinete medicale prin act adițional 

        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 ?        13 voturi  

         Cine este împotrivă ?     0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0  voturi . 

         Astfel este adoptată Hotărârea nr. 20, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3 ) lit.g)   din 

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

          Punctul 9 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. 

          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 ?        13 voturi  

         Cine este împotrivă ?     0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0  voturi 

         Astfel este adoptată Hotărârea nr. 21 , cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3 ) lit.g)   din 

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

         Punctul 10  al ordinei de zi : Proiectul de  hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de 

cofinanțare pentru executarea obiectivului  de investiții “Extinderea rețelei electrice de distribuţie în 

vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor situate în localitatea  Bărcăneşti, strada Daliei,  

judeţul  Prahova” 

           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 ?        12 voturi  

         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              1  vot(dl. consilier Iancu Emil ) 
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           Astfel este adoptată Hotărârea nr. 22, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3 ) lit.g)   din 

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

           Punctul nr.11 al ordinei de zi :  Informare privind imposibilitatea atribuirii loturilor conform 

Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea  unei  locuințe proprietate 

personală-întocmit dl. Primar 

  Membrii consiliului local au luat   cunoștință de informarea întocmită de dl. Primar. 

Punctul 12  al ordinei de zi : Adresa nr.661/20.03.2020 a ADI- Parteneriatul pentru 

managementul deșeurilor –Prahova . 

Pentru acest punct ,dl. Primar a întocmit o Nota de relații  cu privire la adresa 

nr.661/20.03.2020 a ADI Parteneriatul pentru managementul deșeurilor –Prahova, înregistrată cu nr. 

11028/23.03.2020, prezentată membrilor  în format letric, înainte de ședință,/pusă la dispoziția 

membrilor consiliului local în timp util pentru luare la cunoștință. 

Președintele de ședință  întreabă membrii consiliului local dacă sunt de acord cu inițierea unui 

proiect de hotărâre  prin care , pe perioada stării de urgență, să se treacă de la tarif la taxă și 

mandatarea  reprezentantului UAT-ului în vederea aprobării în A.G.A. a  ADI “Parteneriatul pentru 

managementul deșeurilor –Prahova”  a modificării politicii tarifare și semnarea actului aditional 

aferent . 

Propunerea de  inițiere  a proiectului  de hotărâre menționat anterior, supusă votului 

membrilor consiliului local de președintele de ședință, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

Punctul nr.13 al ordinei de zi :Hotărârea nr.1/18.03.2020 a CLSU Bărcănești privind 

adoptarea planului de măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus  

COVID-19 , pentru aducere la cunoștință. 

Ultimul punct al ordinei de zi  : Probleme curente. 

 D-ra consilier  local Fătu Mădălina-Doinița propune înființarea e-ghișeul pentru plata online a 

impozitelor  și taxelor locale . 

 Dl.viceprimar precizează că încă din anul 2018 plata impozitelor  și taxelor locale se 

realizează și prin POS. Implementarea programului e-ghișeul, momentan nu este posibilă, deoarece 

site-ul propriu este în curs de actualizare. 

 Dl. Primar aduce la cunoștință membrilor consiliului local că nu mai este posibil să-și 

efectueze  concediul de odihnă, aferent anului 2020, în perioada de 16.03.2019- 27.03.2020, în 

contextul riscului de răspândire a infecţiei cu coronavirus şi a adoptării măsurilor ce se impun în 

situaţii de urgenţă.  

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

Local Bărcănești  din data de  30.04.2020. 

Afişat astăzi, 30.04.2020   , orele  16,00  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/

