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Încheiat astăzi, 23.12.2020 , în şedinţa ordinară a Consiliului Local Bărcăneşti, judeţul
Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.319/ 17.12.2020 a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul
Prahova.
D-na Savu Nicoleta , Secretarul general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, împreună cu
președintele de ședință , domnul Apostol Gheorghe –Daniel , face apelul nominal al consilierilor locali
şi constată că sunt prezenți 12 consilieri din 15 , fiind absenți:domnul Ionescu Dan , doamna Toma
Nicoleta-Madalina și domnul Calin Vasile –Ciprian-consilier local demisionar , şedinţa având
cvorumul necesar.
La lucrările şedinţei participă d-na Savu Nicoleta- secretarul general al comunei Bărcăneşti și
domnul Primar Dima Gheorghe.
Președintele de ședință , dl. Apostol Gheorghe –Daniel , 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. 24.184 din 17.12.2020, este următorul:
1. Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 26.11.2020;
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
local al domnului Călin Vasile –Ciprian Nr. 59/02.12.2020;
3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum și a taxelor speciale,
pentru anul 2021 NR.49/27.11.2020;
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;
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
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
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
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;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persaoanelor cu handicap
grav pentru anul 2021 Nr.55/02.12.2020;
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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;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova Nr.57/02.12.2020
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
13. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinţă Nr.60/10.12.2020
14. Proiect de hotarare privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV al anului
2020 Nr.61/10.12.2020
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
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
17. Proiect 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
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei Bărcăneşti , în Adunarea
Generala a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Polul de Creştere PloieştiPrahova”Nr.65/14.12.2020
19. Proiect 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
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
Supus votului, proiectul ordinei de zi este aprobat cu unanimitate de voturi.
După aprobarea ordinei de zi,primarul comunei , în calitate de inițiator al proiectului ordinei de zi,
în conformitate cu art.135 alin. (8), solicită suplimentarea ordinei de zi cu urmatoarele puncte :
1.Proiect de hotarare privind împuternicirea primarului Comunei Bărcănești, județul Prahova, ca
reprezentant pentru încheierea unui acord notarial privind accesul în teren și folosința temporara de către
SC CONPET S.A. Ploiesti, a unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Bărcănești, județul
Prahova Nr.67/16.12.2020;
2. Proiect de hotarare privind accesul în teren și folosință temporară a unei suprafețe de 29 mp din DE39
domeniul public al Comunei Bărcănești ,Judetul Prahova de către societatea CONPET S.A.
Nr.68/16.12.2020;
3.Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publica a comunei Barcanesti
Nr.69/16.12.2020 și
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înlocuirea punctului 15 al ordinei de zi inițiale: 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 202 Nr.62/10.12.2020 cu 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.70/21.12.2020,
Preşedintele de ședință, dl.Apostol Gheorghe –Daniel, supune votului membrilor consiliului local
suplimentarea ordinei de zi , suplimentare care este aprobată cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi aprobată este următoarea :
1. Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 26.11.2020;
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
local al domnului Călin Vasile –Ciprian Nr. 59/02.12.2020;
3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum și a taxelor speciale,
pentru anul 2021 NR.49/27.11.2020
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;
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
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
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
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;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persaoanelor cu handicap
grav pentru anul 2021 Nr.55/02.12.2020;
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;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova Nr.57/02.12.2020
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
13. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinţă Nr.60/10.12.2020
14. Proiect de hotarare privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV al anului
2020 Nr.61/10.12.2020
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.70/21.12.2020
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
17. Proiect 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.
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18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei Bărcăneşti , în Adunarea
Generala a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Polul de Creştere PloieştiPrahova”Nr.65/14.12.2020
19. Proiect 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
20. Proiect de hotarare privind împuternicirea primarului Comunei Bărcănești, județul Prahova, ca
reprezentant pentru încheierea unui acord notarial privind accesul în teren și folosința temporara de
către SC CONPET S.A. Ploiesti, a unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei
Bărcănești, județul Prahova Nr.67/16.12.2020;
21. Proiect de hotarare privind accesul în teren și folosință temporară a unei suprafețe de 29 mp din
DE39 domeniul public al Comunei Bărcănești ,Judetul Prahova de către societatea CONPET S.A.
Nr.68/16.12.2020;
22. Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publica a comunei
Barcanesti Nr.69/16.12.2020
23. 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 .
24. 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
25. 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
26. 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
27. Probleme curente .
Preşedintele de ședință propune trecerea la primul punct al ordinei de zi : Proces verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 26.11.2020, care supus votului în
conformitate cu prevederile art.138 alin. (15) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, care este aprobat în forma redactată iniţial, cu 12 voturi “pentru”.
Domnul Apostol Gheorghe-Daniel , preşedintele de ședință, anunţă trecerea la al doilea punct de pe
ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de
consilier local al domnului Călin Vasile –Ciprian Nr. 59/02.12.2020- initiat de domnul Primar.
Președintele de sedință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de vârstă supune votului consilierilor locali
proiectul de hotărâre în forma propusă de iniţiator, care este votat cu 12 voturi “pentru “ .
Astfel a fost adoptată hotarârea nr. 49, 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.
Următorul punct al ordinei de zi este : Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021 nr.49/27.11.2020.
Preşedintele de şedinţă invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
S-au înscris:
-domnul consilier Velici Ion ;
-domnul consilier Apostol Gheorghe- Daniel.
Domnul consilier Velici Ion :Trebuie să lămurim anumite aspecte cu privire la taxele speciale
instituite, cum ar fi eliberarea autorizatiilor de racordare si bransamente, eliberarea de atestate de
producător, eliberarea programelor de funcționare pentru alimentația publică, obținerea adeverințelor de
număr de casă , taxa special de salubritate ș.a..
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Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel: : taxele și impozitele propuse pentru anul 2021 sunt
stabilite cu aplicarea ratei inflației. Referitor la taxa special pentru salubritate, vă comunic că
reprezentanții USR lucrează la un proiect de hotarâre pentru înființarea de stații selective.
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune votului proiectul de
hotărâre în forma propusă de inițiator, pe articole si în ansamblu :
Cine este pentru ?
12 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
0 voturi.
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 50, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.(c) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .
Punctul 4 al ordinei de zi este : 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 initiat de domnul Primar.
Dl.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Domnul Velici Ion propune să fie amânat acest punct al ordinei de zi , deoarece este inoportun,
situația este grea, cum a fost formulat regulamentul nu este satisfacator.
Deoarece nu mai sunt alte propuneri, președintele de ședință supune votului propunerea domnului
Velici Ion, care este aprobată cu 9 voturi pentru și 3 abțineri (Tănase Mădălin Nicolae, Tronaru Bogdan
Mădălin și Lupu Valeriu ).
Astfel este amânat acest proiect de hotărâre.
Punctul 5 al ordinei de zi este : 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.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de hotărâre
în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
12 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
0 voturi.
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 51, 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 este : 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.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Domnul Velici Ion propune să fie amânat acest punct al ordinei de zi , deoarece nu este de acord
ca responsabilitatea pentru acțiunile prevazute in plan să aparțină poliției locale, termenele sunt
generale, planul prevede activități pe care nu trebuie să le efectuăm noi. De aceea solicită amânarea
pentru refacerea planului de acțiuni și supunerea adoptării în ședința următoare.
Deoarece nu mai sunt alte propuneri, președintele de ședință supune votului propunerea domnului
Velici Ion, care este aprobată cu 11 voturi pentru și 1 abțineri (Tănase Mădălin Nicolae).
Astfel este amânat acest proiect de hotărâre.
Punctul 7 al ordinei de zi este : 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.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de hotărâre
în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
12 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
0 voturi.
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Astfel este adoptată Hotărârea nr. 52, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .
Punctul 8 al ordinei de zi este : 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.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
S-a înscris domnul consilier Velici Ion :votul meu este negativ, consider că este întocmit
superficial.
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de
hotărâre în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
9 voturi
Cine este împotriva?
3 voturi ( dl. Velici Ion, Badea Niculina și domnul Apostol Gheorghe –
Daniel);
Cine se abţine ?
0 voturi.
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 53, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.e) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .
Punctul 9 al ordinei de zi este : Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de asistenţi
personali ai persaoanelor cu handicap grav pentru anul 2021 Nr.55/02.12.2020;
Dl.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de hotărâre
în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
12 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
0 voturi.
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 54, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .
Punctul 10 al ordinei de zi este : 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.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se facă propuneri.
Dl. Consilier Gaspar Iulian propune pentru Liceul tehnologic agricol , comuna Bărcănești pe
domnii Apostol Gheorghe-Daniel.
Domnul Apostol Gheorghe Daniel
propune pentru Școala Gimnazială Gheorghe Lazar
Bărcănești pe domnul Gaspar Iulian, domnul Dobre Liviu și pe doamna Badea Niculina.
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului fiecare
propunere, fiecare propunere fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 55, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .
Punctul 11 al ordinei de zi este : Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova Nr.57/02.12.2020.
Dl.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de hotărâre
în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
12 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
0 voturi.
Dl.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului fiecare propunere,.
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 56, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.i) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .

Punctul 12 al ordinei de zi este :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.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de hotărâre
în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
12 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
0 voturi.
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 57, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .
Punctul 13 al ordinei de zi este : Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinţă
Nr.60/10.12.2020.
Dl.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de hotărâre
în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
12 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
0 voturi.
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 58, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Punctul 14 al ordinei de zi este : Proiect de hotarare privind execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2020 Nr.61/10.12.2020.
Dl.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de hotărâre
în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
11 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
1 vot( dl. Velici Ion).
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Astfel este adoptată Hotărârea nr. 60, 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 16 al ordinei de zi este : 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.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de hotărâre
în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
11 voturi
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Astfel este adoptată Hotărârea nr. 59, 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 15 al ordinei de zi este : 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.70/21.12.2020
Dl.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de hotărâre
în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
12 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
0 voturi.

Cine este împotriva?
Cine se abţine ?

0 voturi;
1 vot(dl.Velici Ion ).
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Astfel este adoptată Hotărârea nr. 62, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Următorul punct al ordinei de zi este punctul 18: Proiect 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.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de hotărâre
în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
12 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
0 voturi.
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 63, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Punctul 19 al ordinei de zi este : 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.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de hotărâre
în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
12 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
0 voturi.
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 64, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Punctul 20 al ordinei de zi este : Proiect de hotarare privind împuternicirea primarului Comunei
Bărcănești, județul Prahova, ca reprezentant pentru încheierea unui acord notarial privind accesul în
teren și folosința temporara de către SC CONPET S.A. Ploiesti, a unei suprafețe de teren din domeniul
privat al comunei Bărcănești, județul Prahova Nr.67/16.12.2020;
Dl.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Dl. Velici Ion : nu sunt delimitate suprafetele ce vor fi date în folosintă.
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de
hotărâre în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
11 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
1 vot(dl. Velici Ion ).
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Astfel este adoptată Hotărârea nr. 61, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.c)din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Punctul 17 al ordinei de zi este :Proiect 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.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de hotărâre
în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
12 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
0 voturi.
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Astfel este adoptată Hotărârea nr. 65, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3)lit. g) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Punctul 21 al ordinei de zi este : Proiect de hotarare privind accesul în teren și folosință temporară a
unei suprafețe de 29 mp din DE39 domeniul public al Comunei Bărcănești, Judetul Prahova de către
societatea CONPET S.A. Nr.68/16.12.2020;
Dl.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de
hotărâre în forma propusă de inițiator.
Cine este pentru ?
11 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
1 vot(dl. Velici Ion ).
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 66, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Punctul 22 al ordinei de zi este : Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei Locale de
Ordine Publica a comunei Barcanesti Nr.69/16.12.2020.
Dl.președinte de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
S-au înscris : domnii Velici Ion ,domnul Apostol Gheorghe –Daniel .
Dl. Velici Ion aduce la cunoștință membrilor consiliului local că refuză să fie desemnat în
Comisia Locală de Ordine Publica a comunei Barcanesti.
Domnul Apostol Gheorghe –Daniel : propun pe domnul Gaspar Iulian și pe domnul Tronaru
Bogdan Madalin.
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului propunerea
domnului Apostol Gheorghe –Daniel , fiecare propunere fiind supusă votului individual, propuneri
aprobate cu unanimitate de voturi.
După aprobarea propunerilor, președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre în
forma propusă de inițiator si conform propunerilor votate de consilierii locali :
Cine este pentru ?
12 voturi
Cine este împotriva?
0 voturi;
Cine se abţine ?
0 voturi.
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 67, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Membrii consiliului local au lut cunoștință de punctele :
23. 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 .
24. 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
25. 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
26. 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.
La aceste puncte, domnul Velici Ion, are obiecțiuni, solicită să fie trecute date despre dosarele
pe instanță, iar domnul consilier Cotolan Valeriu, solicită să fie prezentate documentele ce au fost
prezentate în instanta pentru o analiza.
Ultimul punct al ordinei de zi este : Probleme curente .
La acest punct domnul consilier Iancu Emil aduce la cunostință că sunt probleme cu transportul
în comun, în special cu ultimile curse, motiv pentru care solicita o întâlnire cu prestatorii de transport
persoane. O altă problemă prezentată de dl. consilier Iancu Emil este numarul mare de masini

parcate/staționate pe domeniului public, aferent drumurilor publice locale, care perturba circulația și
identificarea unor soluții și mai aduce la cunostință membrilor consiliului local că firma de salubritate
nu respectă graficul de ridicare a gunoiului menajer, de cele mai multe ori gunoiul din satul Puscasi nu
este ridicat.
Dl. Consilier Gaspar Iulian : O mare problemă care afectează comuna Bărcănești și în special
satul Tătărani, este problema inundațiilor . Pentru viitor trebuie să luăm masuri ca să nu mai avem
inundații, să căutăm o soluție care să rezolve definitiv aceasta problemă si nu doar rezolvari de moment.
D-na consilier Badea Niculina : Problemă câinilor comunitari este o problemă majoră la nivelul
comunei , este un dezastru.Trebuie să găsim o soluție.
Dl.consilier Cotolan Valeriu : O problemă arzătoare este comercializarea de produse agricole pe
marginea drumurilor din comună, să găsim un spațiu unde să organizăm o piață, similară celei de la
Puchenii Mari, unde să poată concetățenii noștrii să-și comercializeze produsele.
Dl.consilier Velici Ion : Propun să stabilim, din cadrul aparatului de specialitate, o persoană care
să confirme cantitățile de gunoi ridicate de firma de salubritate .
Dl. Consilier Lupu Valeriu : A.D.I. Managementul Deseurilor Prahova asigură support tehnic,
juridic pentru activitatea de salubritate, am reuși , pe mandatul meu , să ajungem la 2400 de contracte
pentru persoane fizice de la 1400, la persoane juridice la 101 contracte. Colaborarea cu Rosalul a fost
buna.
Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară lucrările acesteia închise.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghe -Daniel Apostol

Secretar general al comunei,
Nicoleta Savu

Aprobat cu 14 voturi pentru , 0 împotrivă, 0 abțineri , în ședința ordinară a Consiliului Local
Bărcănești din data de 27.01.2021.
Afişat astăzi,23.12. 2020 , orele 19,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, jud.Prahova, și site
www.barcanesti.ro.-M.O.L.
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Secretar general al comunei,
Nicoleta Savu

