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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 

 

 
 Nr.23.046/ 26.11.2020 
 

  

PROCES  VERBAL 

 

 
 Încheiat astăzi, 26.11.2020 , în şedinţa  extraordinară  a   Consiliului Local  Bărcăneşti, 

judeţul Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.297/ 23.11.2020  a Primarului comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova .  

            D-na  Savu Nicoleta , Secretarul general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, 

împreună cu președintele de varsta  , domnul Iancu Emil , face apelul nominal al consilierilor 

locali şi constată că sunt prezenți 11 consilieri din 13 , domnii Lupu Valeriu  și Ionescu Dan  

fiind absenti,  şedinţa având cvorumul necesar. 

La lucrările şedinţei participă d-na Savu  Nicoleta- secretarul general al comunei 

Bărcăneşti , domnul Primar Dima Gheorghe, domnul Apostol Gheorghe –Daniel  - consilier ales 

pe lista USR Plus  și domnul Gașpar Iulian – consilier ales pe lista PSD, consilieri care urmează 

să  depuna juramantul . 

           Președintele de vârstă , dl. Iancu Emil ,   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 și supune votului membrilor consiliului 

local prezenți proiectul ordinei de zi propus de dl.Primar. 

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

locali prin adresa nr. 22.825 din 23.11.2020, este următorul: 

1.Depunerea juramantului de catre domnii Apostol Gheorghe Daniel , consilier declarat 

ales  si  Gașpar Iulian ,  supleant, ale caror mandate au fost validate de Judecatoria Ploiesti. 

2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, initiat de domnul Primar. 

3.Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

comunei Bărcănești , judetul Prahova pe domenii de activitate si stabilirea componentei acestora, 

initiat de domnul Primar. 

4.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Bărcănești , judetul 

Prahova, initiat de domnul Primar. 

 Supus votului, proiectul ordinei de zi este aprobat cu  unanimitate de voturi. 

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

ordinei  de zi : Depunerea juramantului de catre domnii Apostol Gheorghe Daniel , consilier 

declarat ales  si  Gașpar Iulian ,  supleant, ale caror mandate au fost validate de Judecatoria 

Ploiesti. 
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Domnul Iancu Emil, preşedinte de vârstă, aduce la cunoştinţa consilierilor locali , că  

urmeaza ceremonia depunerii jurământului. Potrivit art. 117 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, consilierii locali vor 

depune următorul jurământ : 

« Jur să respect Constituţia şi legile ţarii şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bărcănești. Aşa să îmi ajute 

Dumnezeu ! »  Precizeaza ca formula religioasa de încheiere va respecta libertatea convingerilor 

religioase, juramantul putând fi depus şi fără formula religioasă. 

Le aduce la cunostinta si procedura de depunere a juramantului : consilierii  locali vor fi  

chemaţi în ordine alfabetică să citească jurământul, iar aceştia se vor prezenta pe rând, în faţa 

mesei special amenajate, pe care se afla  un exemplar din Constituţia României şi Biblia. 

Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi, daca este cazul, pe Biblie, şi va da 

citire jurământului, dupa care va semna jurământul de credinţa în doua exemplare. Un exemplar 

al jurământului se păstreaza la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului 

local. 

Se trece la ceremonia de depunere a jurământului. Consilierii locali  care urmează să 

depună  jurământul sunt chemaţi în ordine alfabetică , dupa cum urmeaza :  Apostol Gheorghe –

Daniel şi Gaspar Iulian . 

Consiliul Local al comunei Bărcănești este format din  15 consilieri locali.In urma 

derulării procedurii de validare,  15 mandate de consilieri locali au fost validate  și au depus 

jurământul 15 consilieri locali. 

Domnul Iancu Emil, preşedintele de vârsta, anunţă trecerea la al doilea  punct de pe 

ordinea de zi : Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, initiat de domnul 

Primar. 

Președintele de vârstă  invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt. 

Dl.consilier Velici Ion  propune   ca desemnarea președintelui de ședință să se facă în 

ordinea alfabetică , respectiv  pentru lunile noiembrie și decembrie să fie  ales domnul Apostol 

Gheorghe Daniel , iar doamna Badea Niculina să-l înlocuiească în situația în care  acesta lipsește.    

Dl.consilier local Lupu Valeriu s-a prezentat la ședință. 

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

consilierilor  locali  proiectul de hotărâre în forma propusă de iniţiator,conform propunerii 

domnului Velici Ion, care este votat cu   14 voturi “pentru “   .    

Astfel a fost adoptată hotarârea  nr. 46, 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.  

Președintele de ședință ales, domnul Apostol Gheorghe –Daniel, preia conducerea 

ședinței de consiliu. 

Următorul punct al ordinei de zi este : Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor 

de specialitate ale Consiliului local al comunei Bărcănești , judetul Prahova pe domenii de 

activitate si stabilirea componentei acestora, initiat de domnul Primar. 

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei 

Barcanesti, judetul Prahova, organizeaza, pe intreaga durata a mandatului consiliului local, trei 

comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, dupa cum urmeaza : 

1)Comisia pentru dezvoltare economico - socială,buget-finanţe, amenajarea 

teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultura şi protecţia mediului , gospodărie comunală, servicii şi comerţ  
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2) Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură şi culte, protecţie  socială, 

activităţi sportive şi de agrement  ,  

3)Comisia pentru administraţie publică locală , juridică, apărarea      ordinii şi         

liniştii publice, relaţii cu cetăţenii,  
fiecare comisie urmând să  fie  formata din 5 consilieri. 

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

 S-au înscris: 

-domnul consilier Lupu Valeriu; 

-domnul consilier Apostol Gheorghe Daniel ; 

-domnul consilie Cotolan Valeriu; 

-domnul consilier Iancu Emil. 

Domnul consilier Lupu Valeriu , membru P.S.D. , propune ca doamna dr.Zamfir Eliza –

Georgiana să facă parte din comisia nr.2, domnul Gaspar Iulian din Comisia nr.3 iar domnul 

Lupu Valeriu din Comisia nr.1 

Domnul consilier Apostol Gheorghe Daniel, membru USR , propune ca din Comisia 2 sa 

faca parte domnul Dobre Liviu, din Comisia nr. 3 -domnul Calin Vasile-Ciprian iar din Comisia 

nr.1 -domnul Apostol Gheorghe –Daniel. 

Domnul consilier Cotolan Valeriu, membru PRO România, propune ca din Comisia 3 sa 

faca parte domnul Velici Ion ,iar  din Comisia nr. 1- domnul Cotolan Valeriu . 

Domnul consilier Iancu Emil , membru PNL , propune pentru Comisia nr.1 pe dl. Ionescu 

Dan și Iancu Emil, pentru Comisia nr.2 pe Tanase Madalin –Nicolae , Toma Nicoleta Mădălina 

și Vuță Viorel-Marius , iar pentru Comisia nr.3 pe  Tronaru Madalin -Bogdan și Badea Niculina . 

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

aprobarea organizării a trei comisii , compuse fiecare din câte 5 consilieri. 

   Articolul 1 din proiectul de hotărâre  este supus aprobării în forma propusă de iniţiator  : 

         Cine este pentru ?        14 voturi  

         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0  voturi. 

Dupa aprobarea organizării a trei comisii, se trece la  votarea fiecărei propuneri, 

individual, în ordinea înscrierii la cuvânt . 

Fiecare  propunere este aprobată cu unanimitate de voturi. 

După aprobarea componenței celor trei comisii, fiecare comisie și-a  desemnat   

președintele  și secretarul. 

Astfel : a)Comisia nr.1 – Apostol Gheorghe -Daniel ,președinte ; 

                                       - Iancu Emil – secretar 

b) Comisia nr.2 - Tănase Mădălin Nicolae - președinte 

                          - Vuță Viorel Marius - secretar 

 

c) Comisia nr.3 - Velici Ion - președinte 

                          -  Badea Niculina - secretar 

 

Președintele de ședință, dl. Apostol Gheorghe –Daniel, comunică componența   

comisiilor  ca urmare a votului exprimat , componenta celor trei comisii fiind următoarea: 

1)Comisia pentru dezvoltare economico - socială,buget-finanţe, 

amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public şi 
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privat al comunei, agricultura şi protecţia mediului , gospodărie comunală, 

servicii şi comerţ : 
       1. Apostol Gheorghe Daniel - președinte 

 2. Iancu Emil - secretar 

 3. Lupu Valeriu - membru 

 4. Cotolan Valeriu - membru 

 5. Ionescu Dan - membru 

2) Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură şi culte, protecţie  socială, 

activităţi sportive şi de agrement  :            
1. Tănase Mădălin Nicolae - președinte 

2. Vuță Viorel Marius - secretar 

3. Zamfir Eliza Georgiana - membru 

4. Toma Nicoleta Mădălina - membru 

5. Dobre Liviu - membru 

 

3)Comisia pentru administraţie publică locală , juridică, apărarea      ordinii şi         

liniştii publice, relaţii cu cetăţenii: 
1. Velici Ion - președinte 

2. Badea Niculina - secretar 

3. Călin Vasile Ciprian - membru 

4. Gașpar Iulian - membru 

5. Tronaru Mădălin-Bogdan - membru 

 

Preşedintele de ședință   supune votului consilierilor  locali  proiectul de hotărâre în 

forma propusă de iniţiator, cu componența aprobată  de  membrii consiliului , proiect de hotarâre 

care este votat cu   14 voturi “pentru “   .    

           Astfel este adoptată Hotărârea nr. 47, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.(i)    

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

Ultimul punct al ordinei de zi este :Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului 

comunei Bărcănești , judetul Prahova, initiat de domnul Primar. 

            Potrivit O.U.G. nr. 190/2020 privind unele masuri de asigurare a conditiilor de 

constituire si de depunere a juramantului de catre autoritatile administratiei publice locale , 

alegerea viceprimarului se va face dupa validarea tuturor mandatelor si depunerea juramantului, 

in conditiile legii, de catre toti consilierii locali. 

 La nivelul comunei Bărcănești  toate mandatele de consilieri au fost validate și toți 

consilierii locali  au depus jurământul. 

  D-na secretar general al comunei, Savu Nicoleta, face câteva precizări legate de modul de 

desfășurare a alegerii viceprimarului: alegerea viceprimarului se face din randul  consilierilor 

locali , cu majoritate absolută,prin vor secret,  la propunerea primarului sau a consileirilor locali. 

Pentru exercitarea votului se  folosesc buletine de vot . Pentru exprimarea opțiunii  se folosesc 

cuvintele da sau nu . Buletinele se introduc într-o urnă, comisia nr.3 împreună cu secretarul 

general al comunei urmând să  redacteze buletinul de vot, să numere voturile și să constate 

rezultatul votării. 

 Pentru buna desfasurare a alegerii viceprimarului comunei Bărcănești, a fost amenajat un 

spațiu special  (cabină vot, urnă).  
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  Dl.președinte de ședință invită pe dl. Primar Dima Gheorghe și consilierii locali să facă 

propuneri pentru  alegerea viceprimarului comunei Bărcănești. 

S-au făcut următoarele propuneri: 

1)Domnul Primar Dima Gheorghe îl propune pe domnul Vuță Viorel-Marius-PMP; 

2)Domnul Călin Vasile-Ciprian îl propune pe domnul Apostol Gheorghe-Daniel-USR PLUS; 

3)Domnul Velici Ion îl propune pe domnul Cotolan Valeriu-Pro România; 

 Deoarece nu mai sunt alte propuneri, secretarul general al comunei și Comisia nr.3 

procedează la redactarea Buletinelor de vot, înscrierea în buletinele de vot s-a facut în ordinea 

propunerilor, opțiunea fiind prin exprimarea cuvintelor da sau nu. 

 Dl.consilier local Velici Ion  propune ca fiecare candidat   pentru funcția de viceprimar să 

-și facă o scurtă prezentare.  

 Supusă votului, propunerea domnului Velici Ion, este  aprobată cu 13 voturi pentru și o 

abținere(Călin Vasile -Ciprian). 

 Președintele de ședință, invită fiecare candidat la funcția de viceprimar să ia cuvântul, în 

ordinea propunerilor exprimate. 

1.Domnul Vuță Viorel-Marius:  are 39 ani, manager timp de 7 ani la UPS, de 4 ani manager la o 

firma de transport, nu a mai lucrat in administratia publica, este membru PMP .  

2)Domnul Apostol Gheorghe-Daniel-USR PLUS- Este casătorit, are un baietel, locuieste de cand 

s-a nascut în Tătărani, face politica de 4 ani, este președinte al USR Bărcănești, membru al 

Comitetului Politic Judetean al USR Prahova, de 3 ani responsabil financiar al filialei Prahova , 

de profesie  economist, manager de 11 ani la un mare supermarket .Doreste sa se implice în 

aceasta activitate, să realizez ceea ce nu s-a facut timp de 30 de ani.Este nevoie de implicare 

pentru a rezolva multele probleme ale comunității. 

PNL și USR Plus  a încheiat un protocol prin care viceprimarul urma să fie propus din 

randul membrilor USR, protocol care nu s-a mai respectat.   

3)Domnul Cotolan Valeriu-Pro România: locuieste în Românești, căsătorit,  2 copii gemeni de 

26 ani , studenți, absolvent al Academiei Militare. În 1996 am  ajutat localitatea  pentru a obține 

racordarea la gaze pentru comuna Bărcănești . 

 Dl. Velici Ion : Consiliul local este o institutie,nu avem nicio subordonare, avem obligatia 

să îndeplinim cerințele  comunității, să alegem un gospodar. 

 Dupa aceasta scurta prezentare a candidatilor la funcția de viceprimar al comunei , se 

trece la  desfașurarea votarii. 

 S-au completat buletinele de vot cu propunerile făcute , s-a verificat dacă înscrierea 

propunerilor   pentru funția de viceprimar în      buletinele de vot           a fost făcută în mod 

corect si au fost distribuite consilierilor locali.  

 S-a trecut la vot secret, procedura votului secret pe buletin de vot  s-a facut în cabina de 

vot , amenajată în sală de consiliu, fiecare consilier local primește buletinul de vot , în ordinea 

alfabetică, pentru exprimarea opțiunii  se folosesc   cuvintele da sau nu, buletinele  de vot se 

introduce în urnă.   

       In urma exercitarii votului secret si numararii voturilor, rezultatul este urmatorul: 

1) Domnul Vuță Viorel-Marius-9 voturi; 

2)Domnul Apostol Gheorghe-Daniel-3 voturi ; 

3)Domnul Cotolan Valeriu-2 voturi . 

Ca urmare a votului consilierilor locali este  desemnat  viceprimar domnul  Vuță 

Viorel Marius, fiind ales cu 9 (nouă) voturi  « pentru », conditia de alegere a 

viceprimarului prin vot secret, cu majoritate absoluta, fiind indeplinita, (majoritatea 
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absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în 

funcţie ai organului colegial- 15 consilieri in funcție ( 15 : 2= 7,5, adica 8 ) – 15 - art. 

152 alin.(2) din Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare). 

In baza rezultatului votului, va fi adoptata Hotararea Consiliului Local privind 

alegerea viceprimarului comunei Barcanesti, judetul Prahova, rezultat consemnat într-un 

proces-verbal  semnat de președintele de ședință și secretarul general al comunei. 
 Președintele de ședință, domnul Apostol Gheorghe –Daniel, prezintă membrilor 

consiliului local rezultatul votului consemnat în procesul –verbal. 

Preşedintele de ședință  aduce la cunoştinţa consilierilor locali că,  viceprimarul declarat 

ales, urmează să depună jurământul prevăzut de  art.117 din OUG nr.57/2019, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Il invita apoi pe domnul Vuță Viorel-Marius,viceprimar ales , să citeasca şi să semneze 

urmatorul jurământ : « Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu buna-credinţă, tot 

ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bărcănești. Aşa sa 

îmi ajute Dumnezeu ! »   
Dupa depunerea jurământului, domnul Vuță Viorel-Marius ,viceprimar al comunei 

Bărcănești, judeţul Prahova, intra în exerciţiul de drept al mandatului.  

           Astfel este adoptată Hotărârea nr. 48, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3)lit.(i)    

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

 Dl.consilier Lupu Valeriu, fost primar, solicita să fie prezentat raportul de activitate 

intocmit la incetarea mandatului său și raportul Curtii de Conturi. 

 D-na secretar general al comunei  face precizarea că în prima ședință vor fi prezentate. 

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

închise. 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Secretar  general al comunei, 

      Gheorghe -Daniel Apostol                                            Nicoleta  Savu 

        

 

      Aprobat  cu   12  voturi pentru ,  0  împotrivă, 0 abțineri  , în ședința  ordinară a Consiliului 

Local Bărcănești  din data de 23.12.2020. 

      Afişat astăzi,23.12. 2020 , orele  19,00 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/

