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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, 29.07.2020 , în şedinţa  ordinară    a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr. 203/22.07.2020 a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova. 

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

 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 12 consilieri  

din totalul de 15. Absenți  sunt :  Radu Marius Laurențiu, Stan Ion și Dima Gheorghe (a refuzat 

primirea documentelor motivând ca din 30.06.2020 nu mai este consilier local ) . 

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

luni iunie-august  2020), conform H.C.L. Bărcănești nr. 30/27.05.2020 , arată că sunt întrunite 

condițiile  prevazute de art. 137 alin.(1), ședința fiind legal constituită. 

            Președintele de ședință supune aprobării membrilor consiliului local  proiectul ordinei de zi 

propus de inițiator-dl.Primar  și  comunicat prin adresa nr.  16.773/22.07.2020: 

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

data de 29.06.2020.  

2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar 

familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona- inițiator dl. Primar. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile  sociale destinate 

îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice încadrate  în  gradele de dependență IA, IB și IC , 

precum și stabilirea  contribuției persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul 

acestora- inițiator dl. Primar 

4.Proiect de hotărâre  privind analiza  stadiului  de înscriere a datelor  în registrul agricol  pentru  

semestrul I  anul  2020 şi stabilirea  masurilor  pentru eficientizarea acestei activităţi.–inițiator 

dl.Primar 

5. Proiect de hotărâre privind  actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului 

de  specialitate al primarului comunei Bărcăneşti, jud. Prahova-inițiator dl. Primar 

6. PPrrooiieecctt  ddee  hhoottăărrâârree      pprriivviinndd  avizarea „Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova – revizuit”și acordarea unui 

mandat reprezentantului Consiliului Local al comunei Bărcăneşti, domnul Valeriu Lupu-Primar  

7.  PPrrooiieecctt  ddee  hhoottăărrâârree  pprriivviinndd  execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul II al anului 

2020-inițiator dl. Primar 

8.Raport privind dinamica angajării și activitatea desfășurată de către asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav, în semestrul I al anului 2020-întocmit  d-na  insp. Oprea Mariana. 

9. Probleme curente. 

Supusă la vot, proiectul  ordinei de zi este adoptată cu unanimitate de voturi. 
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 Dl.consilier Velici Ion solicită suplimentarea proiectului ordinei de zi  cu înscrierea la 

punctual 9-Probleme curente , atitudinea d-lui consilier Picior Vasile, cu care a avut un schimb de 

replici înainte de deschiderea ședinței. 

 Președintele de ședință face precizarea că discuțiile in contradictoriu au fost în afara 

ședinței,totuși supune la vot solicitarea d-lui consilier Velici Ion, propunere care este respinsă cu 9 

voturi  “împotrivă “și 3 voturi “pentru”-dl. Consilier Velici Ion, dl.consilier Ion Nicolae si  dl. 

consilier Iancu Emil. 

          Dl. Stelian-Stefan Chistruga , 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 29.06.2020. 

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 12 voturi “pentru”. 

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

trecerea la punctul  al doilea al  ordinei  de zi : de hotărâre privind   aprobarea Metodologiei pentru 

acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona 

 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 ?     12 voturi  

         Cine este împotriva?   0  voturi  

         Cine se abţine ?           0  voturi.    

Astfel a fost adoptată hotărârea  nr.39   , cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.a)  

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 standardelor de cost 

pentru serviciile  sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice încadrate  în  gradele 

de dependență IA, IB și IC , precum și stabilirea  contribuției persoanelor vârstnice pentru plata 

serviciilor acordate la domiciliul acestora. 

          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 ?              0 voturi . 

         Astfel este adoptată Hotărârea nr. 40, 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 : Proiect de hotărâre  privind analiza  stadiului  de înscriere a datelor  

în registrul agricol  pentru  semestrul I  anul  2020 şi stabilirea  masurilor  pentru eficientizarea 

acestei activităţi. 

          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 ?        12 voturi  

         Cine este împotrivă?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0 voturi. 

           Astfel este adoptată Hotărârea nr. 41, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 
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 Următorul  punct  ale ordinei de zi este :  Proiect de hotărâre privind  actualizarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de  specialitate al primarului comunei 

Bărcăneşti, jud. Prahova. 

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

 Dl.consilier Velici Ion : Nu sunt de accord deoarece nu prevede obligațiile personalului din 

aparatul de specialitate al primarului  privind transmiterea ședințelor electronic și de ce nu s-a achitat 

de ea. 

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

hotărâre în forma propusă de inițiator   : 

         Cine este pentru ?        11 voturi  

         Cine este împotrivă?      1 vot-dl.consilier Velici Ion ; 

         Cine se abţine ?              0 voturi. 

         Astfel este adoptată Hotărârea nr. 42, 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 : PPrrooiieecctt  ddee  hhoottăărrâârree      pprriivviinndd  avizarea „Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova 

– revizuit”și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al comunei Bărcăneşti, 

domnul Valeriu Lupu-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 ?        12 voturi ; 

         Cine este împotrivă?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0  voturi . 

         Astfel este adoptată Hotărârea nr. 43, 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 : .  PPrrooiieecctt  ddee  hhoottăărrâârree  pprriivviinndd  execuția bugetului de venituri și 

cheltuieli pe trimestrul II al anului 2020  . 

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

 S-a înscris dl.consilier Velici Ion :Sunt împotrivă deoarece nu se urmărește  modul de  plata a 

idemnizației consilierilor locali .Solicit să se facă o informare cu idemnizațiile plătite consilierilor 

locali în mandatul 2016-2020 și concordanța dintre idemnizațiile plătite și convocarea pe comisii. 

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

hotărâre în forma propusă de iniţiator  : 

         Cine este pentru ?        11 voturi  

         Cine este împotrivă?      1 vot –dl.consilier Velici Ion ; 

         Cine se abţine ?              0  voturi . 

         Astfel este adoptată Hotărârea nr. 44, în forma propusă de iniţiator , 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 8  al ordinei de zi : Raport privind dinamica angajării și activitatea desfășurată de către 

asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul I al anului 2020-întocmit  d-na  insp. 

Oprea Mariana.       

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

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

         Cine este pentru ?        12 voturi  

         Cine este împotrivă ?     0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0  voturi . 

Ultimul punct al ordinei de zi  : Probleme curente. 
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   La acest punct, inainte de ședință, au fost puse la dispoziția membrilor consiliului local în copii 

Xerox  pentru a se lua la cunoștință următoarele documente  :    

- Adresa nr.162/16.07.2020 a PSD Filiala Prahova  prin care ne comunică că domnul Dima Gheorghe 

nu mai figurează ca membru in evidentele PSD Prahova și că s-a inițiat procedurile de înlocuire sa 

din funcția de consilier local ,solicitând Instituției Prefectului Prahova emiterea ordinului de încetare 

a mandatului ; 

-Decizia nr.4/30.06.2020 al PNL –Organizația Județului Prahova  privind numirea domnului Dima 

Gheorghe ca președinte iterimar al Organizației Locale PNL Bărcănești; 

-Adresa nr.10955/15.07.2020 a Instituției Prefectului Județului Prahova  prin care se comunică aă s-a 

solicitat atat filialei Prahova a PNL  cât și filialei  Prahova a PSD relații privind statutul consilierilor 

locali aleși pe listele PNL la alegerile locale din 2016 și statutul dlui consilier Dima Gheorghe. 

 

Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară  lucrările acesteia închise. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          SECRETAR  GENERAL al COMUNEI, 

        Stelian-Ștefan Chistruga                                 Nicoleta  Savu 

 

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

Local Bărcănești  din data de   04.08.2020. 

Afişat astăzi, 05.08.2020, orele   9,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, jud.Prahova, și 

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

Secretar  general al comunei, 
Nicoleta Savu 
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