
 

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, 23.06.2020 , în şedinţa  extraordinară  a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr. 178/22.06.2020 a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova , ședință desfașurată în contextul  instituirii stării de alertă prin 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, și ale  art. 134 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

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

modalitatea de desfășurare a şedinţei extraordinare din data de 23.06.2020 și supunerea la vot a 

proiectelor ce fac obiectul ordinei de zi , să se efectueze prin telefon şi e-mail (dl. consilier Ion Velici 

şi d-ra consilier  Mădălin –Doiniţa Fătu) .  

            D-na  Dumitru Carmen - Mihaela, inspector  în cadrul Primariei comunei Bărcănești, cu 

atribuții  delegate ale Secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, împreună cu 

președintele de ședință , face apelul nominal al consilierilor locali şi constată că sunt prezenți 15 

consilieri din care electronic 12  consilieri din totalul de 15 , iar faptic dl. Duță Dănuț, dl. Culcea 

Constantin și dl. Iancu Emil fiind prezent personal la ședință, datorită unor motive personale neputând 

răspunde la telefon,  şedinţa având cvorumul necesar. 

La lucrările şedinţei participă:  d-na  Dumitru Carmen - Mihaela  - inspector  în cadrul 

Primariei comunei Bărcănești, cu atribuții  delegate ale Secretarului general al comunei Bărcăneşti și 

dl. Culcea |Constantin -președintele de ședință. 

           Președintele de ședință, dl. Chistrugă Stelian - Ștefan, ales președinte de ședință pentru trei  luni 

(iunie - august 2020), conform H.C.L. Bărcănești nr. 30/27.05.2020 , nu poate fi prezent faptic la 

ședință, dar iși va exercita votul electronic, astfel că președinte de ședință va fi dl. Culcea Constantin 

care  arată că sunt întrunite condițiile  prevazute de art. 134 alin.(2), art. 137 și art. 138 din O.U.G. nr. 

57/2019-Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare, ședința fiind legal constituită. 

 Proiectul ordinei de zi , stabilit prin  dispoziţia de convocare şi transmis consilierilor locali prin 

adresa nr. 14.961 din 22.06.2020, este următorul: 

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

data de 27.05.2020. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului  Primarului comunei Bărcănești ca reprezentant al 

comunei Bărcănești, județul Prahova pentru aprobarea tarifelor din Actul Adițional nr. 7 la Contractul 

nr. 1792/13.09.2016 -“Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și 

transfer a deseurilor municipale in zonele 2 – Boldești Scăieni și 6 – Valea Doftanei” în cadrul 

Adunării Generale a Asociaților, precum și desemnarea unui înlocuitor al acestuia. 

 După aprobarea ordinei de zi,preşedintele de şedinţă propune trecerea la primul punct al  

ordinei  de zi : Proces verbal al ședinței  ordinară   a Consiliului Local al comunei Bărcănești, județul 

Prahova, din data de 27.05.2020. 

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, preşedintele de şedinţă  supune spre aprobare  

procesul-verbal al ședinței anterioare, process - verbal care este aprobat  în forma redactată iniţial,  cu 

15 voturi “pentru”. 



       Dupa aprobarea procesului verbal al sedinței anterioare, preşedintele de şedinţă propune 

trecerea la punctul  al doilea al  ordinei  de zi : Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului  

Primarului comunei Bărcănești ca reprezentant al comunei Bărcănești, județul Prahova pentru 

aprobarea tarifelor din Actul Adițional nr. 7 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 -“Delegarea prin 

concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deseurilor municipale in zonele 2 – 

Boldești Scăieni și 6 – Valea Doftanei” în cadrul Adunării Generale a Asociaților, precum și 

desemnarea unui înlocuitor al acestuia - inițiator dl. Primar. 

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

proiectul de hotărâre în forma propusă de iniţiator, care este votat cu   15 voturi “pentru “  .    

Astfel a fost adoptată hotarârea  nr. 34, în forma propusă de inițiator, 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, 

      Constantin Culcea                                          Nicoleta  Savu 

       p. _______________________ 

 

 

      Aprobat  cu   15  voturi pentru ,  -  împotrivă,  - abțineri  , în ședința  ordinară a Consiliului Local 

Bărcănești  din data de 29.06.2020. 

      Afişat astăzi, 30.06. 2020 , orele  10,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, jud.Prahova, și site 

www.barcanesti.ro.-M.O.L. 

 

Secretar  general al comunei, 

Nicoleta Savu 

p. _______________  
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