
 

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  23.12.2020, orele 16,00 

 

 

 

   În temeiul  art.133 alin.1) , art. 134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(5) ,  art. 155  

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.  Consiliul local al comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova,  este convocat  

în sedinţa  ordinară    la data de  23.12.2020, orele 16,00, 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 in anexa ce face parte integranta din 

prezenta dispoziție. 

 Articol 2. (1) Materialul înscris pe  proiectul ordinei de zi este  pus la dispoziția  

consilierilor locali  potrivit  opțiunilor  acestora ,  în format letric ,  prin comunicare la 

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

de  e- mail indicate. 

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

proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi. 

 Articol 3. Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanelor si 

autoritatilor interesate si vor fi  aduse la cunostinta publica prin grija secretarului general 

al unitatii administrativ-teritoriale. 

                                                        

P R I M A R, 

Gheorghe Dima   

Contrasemneaza :                                                                                                           

Secretar  General al comunei , 

                                                                                                      Nicoleta Savu                                         

Bărcăneşti,  17.12.2020 

Nr. 319 
Afisat la sediul Primariei comunei Barcanesti azi 17.12.2020 orele 18,30. 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 
 



 

Anexă la Dispoziția nr. 319/ 17.12.2020 

 

Proiectul ordinei de zi al Ședinței ordinare a C.L. Bărcănești din data de   
23 .12.2020: 

 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
Punct proiect ordine de zi 

 
Initiator  

Comisiile de  de 
specialitate  cărora le-
au fost trimise spre 
avizare proiectele de 
hotărâri 

 
1 1 
 
 
 

 
Proces verbal al ședinței extraordinare  a 
Consiliului Local al comunei Bărcănești din 
26.11.2020 

P 
---- 

 

- 

2 Proiect de hotarare privind constatarea 
încetării de drept,prin demisie, a mandatului 
de consilier local al domnului Călin Vasile-
Ciprian Nr.59/02.12.2020 

Dl.Primar comisia de specialitate 
nr. 3  

3 Proiect de hotarare privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale precum și a 
taxelor speciale, pentru anul 2021 
NR.49/27.11.2020 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 1 , nr. 2 
și nr. 3  

4 Proiect de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului de stabilire a criteriilor de 
identificare şi procedurii de ȋncadrare a 
clădirilor şi terenurilor 
neȋngrijite/neȋntreţinute situate ȋn intravilanul 
comunei Bărcăneşti nr.50/27.11.2020 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 1 , nr. 2 
și nr. 3  

5 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului 
anual de acțiune privind serviciile sociale și 
măsurile propuse pentru realizarea 
programului social la nivelul comunei 
Bărcănești, județul Prahova, pentru anul 2021 
nr.51/27.11.2020 
 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 2 și nr. 3  
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6 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului 
de actiuni sau de lucrari de interes local pentru 
repartizarea orelor de munca efectuate de 
beneficiarii de venit minim garantat in anul 
2021 Nr.52/27.11.2020 
 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 2 și nr. 3  

7 Proiect de hotarare privind analiza stadiului 
de înscriere a datelor în registrul agricol 
pentru timestrul III anul 2020 şi stabilirea 
masurilor pentru eficientizarea acestei 
activităţi Nr.53/27.11.2020 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 1 , nr. 2 
și nr. 3  

8 Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ 
“EXTINDERE INTRAVILAN (7672 mp) 
„ZONĂ LOCUINȚE, ZONĂ SPAȚII VERZI ȘI 
ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, 
SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (2326 mp) 
DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ 
INSTITUȚII   Nr.54/27.11.2020 
 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 1 , nr. 2 
și nr. 3  

9 Proiect de hotarare privind aprobarea 
numărului de asistenţi personali ai 
persaoanelor cu handicap grav pentru anul 
2021 Nr.55/02.12.2020 
 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 1 , nr. 2 
și nr. 3  

10 Proiect de hotarare privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului local al comunei 
Bărcăneşti în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ cu personalitate 
juridică din comuna Bărcăneşti 
Nr.56/02.12.2020 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 2 și nr. 3  

11 Proiect de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local al comunei Bărcăneşti, judeţul 
Prahova Nr.57/02.12.2020 
 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 1 , nr. 2 
și nr. 3  

12 Proiect de hotarare privind stabilirea 
cuantumului indemnizaţiei lunare de care 
beneficiează consilierii locali din cadrul 
Consiliului Local Bărcăneşti pentru 
participarea la sedintele consiliului si ale 
comisiilor de specialitate Nr.58/02.12.2020 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 1,  2 și 
nr. 3  

13 Proiect de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinţă Nr.60/10.12.2020 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr.  2 și nr. 3  

14 Proiect de hotarare privind execuţia bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV al 
anului 2020 Nr.61/10.12.2020 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 1 , nr. 2 
și nr. 3  



15 Proiect de hotarare privind rectificarea 
bugetului local al comunei Bărcănești, a 
bugetului institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri 
proprii,pe anul 2020 
Nr.62/10.12.2020 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 1 , nr. 2 
și nr. 3  

16 Proiect de hotarare privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 
Nr.63/11.12.2020 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 1 , nr. 2 
și nr. 3  

17 Proiectul de hotărâre privind desemnarea  
reprezentantului Comunei Bărcăneşti , în 
Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare  
Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
Managementul Deşeurilo Prahova” 
Nr.64/14.12.2020 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 1 , nr. 2 
și nr. 3  

18 Proiectul de hotărâre privind desemnarea  
reprezentantului Comunei Bărcăneşti , în 
Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare  
Intercomunitară „Polul de Creştere Ploieşti-
Prahova”Nr.65/14.12.2020 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 1 , nr. 2 
și nr. 3  

19 Proiectul de hotărâre privind desemnarea  
reprezentantului Comunei Bărcăneşti , în 
Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare  
Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
Managementul Apei  -Prahova”Nr.66/14.12.2020 
 

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 1 , nr. 2 
și nr. 3  

20 
 

Decizia  nr.3116/1687/2014 din 09.09.2020 
împreună cu Raportul  de  folow-up 
nr.18197/20.08.2020 încheiat  la  UATC 
Barcanesti  pentru a lua  măsuri care să asigure 
ducerea la îndeplinire a Deciziei 
nr.66/11.07.2014 . 

- - 

 
21 

Decizia  nr.3119/4172/2017 din 09.09.2020 
împreună cu Raportul  de  folow-up 
nr.18129/19.08.2020 încheiat  la  UATC 
Barcanesti  pentru a lua  măsuri care să asigure 
ducerea la îndeplinire a Deciziei 
nr.58/04.01.2018 

- - 

22 Raportul  de audit  nr.18620/28.08.2020 
încheiat în urma auditului financiar asupra 
contului  de execuție pe anul 2019 la U.A.T.C . 
Bărcănești și Decizia nr.39/21.09.2020 
conținând  măsurile pe care ordonatorul de 
credite trebuie să le ia pentru înlăturarea 

- - 



deficiențelor constatate de Curtea de Conturi 

 
23 

Raportul Primarului comunei Bărcănești 
privind activitatea administrativă de la 01.01.-
30.08.2020 - intocmit  de dl. Valeriu Lupu- 
Primar UAT Comuna Bărcănești 2016-2020 

- - 

24 Probleme curente  
 

- - 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


