
 

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  27.01.2021, 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  27.01.2021, 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,  22.01.2021 

Nr. 8 
Afisat la sediul Primariei comunei Barcanesti azi 22.01.2021 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. 8/ 22.01.2021 

 

Proiectul ordinei de zi al Ședinței ordinare a C.L. Bărcănești din data de   
27 .01.2021: 

 
 

 
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 

23.12.2020 

P 
------ 

 

- 

2 Depunerea juramantului de catre domnul 

Matei Andrei  , supleant  al carui mandat a 

fost validat de Judecatoria Ploiesti. 

 

Dl.Primar  

3 
Proiect de hotarâre privind desemnarea 

consilierilor locali din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, care vor face parte din Comisia de 

evaluare  a performanţelor individuale ale 

secretarului general al Comunei Bărcăneşti 

 

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

4 Proiect de hotarâre 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 

 

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

5 PPrrooiieecctt  ddee  hhoottăărrâârree  pprriivviinndd    ddeesseemmnnaarreeaa  

rreepprreezzeennttaannttiilloorr      CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  

DL.Primar comisiilor de 
specialitate nr. 1 , nr. 2 
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ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    îînn  CCoommiissiiiillee    ppeennttrruu      

eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii    ((CCEEAACC))    

aall  uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ccuu  

ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  

BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa    

 

 

și nr. 3  

6 PPrrooiieecctt  ddee  hhoottaarrâârree  pprriivviinndd    ddeesseemmnnaarreeaa  

rreepprreezzeennttaannttiilloorr      CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  

ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    îînn  CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu      

pprreevveenniirreeaa  ssii  ccoommbbaatteerreeaa  vviioolleenntteeii  îînn  

mmeeddiiuull  şşccoollaarr  aall  uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  

ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  

BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa    

 

 

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

7 Proiect de hotarâre pentru  aprobarea 

Regulamentului de stabilire a criteriilor de 

identificare şi procedurii de ȋncadrare a 

clădirilor şi terenurilor 

neȋngrijite/neȋntreţinute situate ȋn  

intravilanul comunei Bărcăneşti  

 

 

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

8 Proiect de hotarâre privind  aprobarea  

încetării  contractului de concesiune 

nr.2340/30.03.2005, încheiat între Comuna 

Bărcănești și C.M.I. Dr. Necula Natalia 

 

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

9 Proiect de hotarâre privind desemnarea  

reprezentantului  legal al UAT Comuna 

Bărcăneşti , în derularea contractului de 

finanţare  nr. C1920072X222233106520 din 

data de 26.09.2019 privind proiectul 

”Modernizare şi eficientizare sistem de 

iluminat public stradal în comuna 

Bărcăneşti, judeţul Prahova ” 

 

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

10 
    Proiect de hotărâre  privind menţinerea , 

în anul 2021, a salariilor de bază lunare 

pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de 

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



specialitate al Primarului comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova, la nivelul 

aferent lunii decembrie 2020 

 

 
11 Raport privind activitatea asistenților 

personali ai persoanelor cu handicap grav, 
desfașurată în semestrul II al anului 2020-Intocmit 

de insp. Dumiru Carmen-Mihaela 

 - - 

12 Probleme curente  
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


