
 

A N U N T 
 
 
 

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta  
decizională, republicată,Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la 
cunoştinţă publică faptul că a iniţiat Proiectul de hotărâre privind  numirea 
domnului consilier local Matei Andrei  ca membru al Comisiei  pentru administraţie 
publică locală , juridică, apărarea      ordinii şi         liniştii publice, relaţii cu cetăţenii. 

 Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 
opinii cu valoare de recomandare cu privire la  Proiectul de hotarâre sus-
menţionat, , la secretarul general al  comunei Bărcăneşti până la data de 
17.02.2021, orele 14,00. 

Proiectul de hotarâre  însoţit de Referatul de aprobare  poate fi consultat 
pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti-eticheta Monitorul Oficial Local. 

 
 

 

 

  P R I M AR,                                         Secretar  general al comunei, 

         Gheorghe Dima                                                     Nicoleta Savu 
 
 

 

 

 

 

      Afişat astăzi, 05.02. 2021   , orele  16,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, 
jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 
 

Secretar  general al comunei, 
Nicoleta Savu 

 
 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMARIA  COMUNEI     B Ă R C Ă N E Ş T I 
 

Nr. 8079  DIN 05.02.2021 

 

 

http://www.barcanesti.ro.-m.o.l/


Nr.12 din 05.02.2021 

P R O I E C T   de    H O T Ă R Â R E  
privind  numirea domnului consilier local Matei Andrei  ca membru al Comisiei  

pentru administraţie publică locală , juridică, apărarea      ordinii şi         liniştii 

publice, relaţii cu cetăţenii 
 

 

Văzând  : 

-referatul de aprobare nr. 8074/05.02.2021  al domnului primar prin care se propune 

numirea domnului consilier local Matei Andrei  ca membru al Comisiei  pentru 

administraţie publică locală , juridică, apărarea      ordinii şi         liniştii publice, 

relaţii cu cetăţenii; 

 -raportul  compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului desemnat în vederea analizării și întocmirii rapoartului  de specialitate la 

Proiectul de hotarare privind numirea domnului consilier local Matei Andrei  ca 

membru al Comisiei  pentru administraţie publică locală , juridică, apărarea      

ordinii şi         liniştii publice, relaţii cu cetăţenii; 

 --  aavviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr..................................ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  

ccoommuunneeii  BBaarrccaanneessttii  ;;  

--  aavviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  UUAATT  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii  nnrr............................  ddiinn  ..................................  ;; 

 Având în vedere prevederile  : 

- art.124 din Ordonanta de urgenta nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 

comunei Barcanesti, judetul Prahova; 

-Hotarârea Consiliului Local al Comunei Bărcănești  nr.47 din 26.11.2020 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Barcanesti, 

judetul Prahova pe domenii de activitate si stabilirea componentei acestora; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Bărcănești nr.49 din 23.12.2020   pprriivviinndd    

ccoonnssttaattaarreeaa  îînncceettăărriiii  ddee  ddrreepptt,,pprriinn  ddeemmiissiiee,,  aa    mmaannddaattuulluuii    ddee  ccoonnssiilliieerr  llooccaall  aall  

ddoommnnuulluuii  CCăălliinn  VVaassiillee--CCiipprriiaann;;  

-Încheierea finala (dezinvestire ) a Judecătoriei Ploiești nr. 5/04.01.2021 , dosar nr. 

25880/281/2020 , prin care se validează mandatul supleantului în funcția de consilier 

local al Comunei Bărcănești a domnului Matei Andrei-candidat al partidului 

Uniunea Salvați România(USR), precum și  jurământul depus de domnul Matei 

Andrei în data de 27.01.2021   

  
 In temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta 

nr.57 /2019  privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile, cu 

modificările si completarile ulterioare; 
 

 

 

 

 

R OM ÂN I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL  LOCAL   COMUNEI   B Ă R C Ă N E Ş T I 
 



Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judetul Prahova adopta prezenta 

hotarare. 
 

 

 Art. 1. Se numește   domnul consilier local    Matei Andrei  ca membru al 

Comisiei  pentru administraţie publică locală , juridică, apărarea      ordinii şi  

liniştii publice, relaţii cu cetăţenii(Comisia nr.3), comisie de specialitate în cadrul 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti,judeţul Prahova. 

 

          Art. 2. La data   adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător 

Hotarârea Consiliului Local al Comunei Bărcănești  nr.47 din 26.11.2020 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Barcanesti, 

judetul Prahova pe domenii de activitate si stabilirea componentei acestora. 

 

 Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta persoanelor si 

autoritatilor interesate de secretarul general al comunei  Bărcănești. 

 

 

 

 

 

 

 
 

INITIATOR: 

PRIMAR, 

                                                                Gheorghe Dima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



 

 
 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre privind  numirea domnului consilier local Matei 
Andrei  ca membru al Comisiei  pentru administraţie publică locală , juridică, 

apărarea      ordinii şi         liniştii publice, relaţii cu cetăţenii 
 
 

 
 
Secretarul general al comunei  Barcanesti, judetul Prahova, procedând, in 
conformitate cu prevederile art.  243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ,la analiza  Proiectului de hotărâre privind   

numirea domnului consilier local Matei Andrei  ca membru al Comisiei  
pentru administraţie publică locală , juridică, apărarea      ordinii şi         liniştii 
publice, relaţii cu cetăţenii, constată că sunt îndeplinite conditiile de legalitate 
si oportunitate prevazute de  OUG nr.57/2019  privind Codul 
administrativ  , cu modificările și completările ulterioare ,  şi   în consecinţa 
îl avizez favorabil  în scopul  adoptării sale  de catre Consiliul local al 
comunei Barcanesti, judetul Prahova. 

 
 
 

SECRETAR    GENERAL  AL COMUNEI, 
Nicoleta Savu 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 exp. 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SECRETAR  GENERAL  AL COMUNEI  

Nr. 8077 din   05.02.2021 

 

 



 

 

R A P O R T 
 la   Proiectul de hotărâre privind numirea domnului consilier local Matei Andrei  ca 

membru al Comisiei  pentru administraţie publică locală , juridică, apărarea      ordinii şi         
liniştii publice, relaţii cu cetăţenii 

 

 
Prin  Încheierea (finală)dezinvestire nr.1877 pronunțată în ședința din Camera de 

Consiliu din data de 16.10.2020 de Judecătoria Ploiești , mandatul de consilier local al 
domnului Calin Vasile Ciprian –Alianta USR Plus  a fost validat. 

La data de 29.10.2020, domnul consilier local Călin Vasile-Ciprian ,Alianța USR Plus 
–Partidul Uniunea Salvați Romania(USR ) a depus juramantul.  
 Prin Hotarârea Consiliului Local al Comunei Bărcănești  nr.47 din 26.11.2020  s-au  
organizat  comisiile  de specialitate ale Consiliului local al comunei Barcanesti, judetul 
Prahova pe domenii de activitate si s-a  stabilit componenta acestora. 

Dl. Calin Vasile Ciprian a fost desemnat  ca  membru   în  Comisia nr3 – Comisiei  
pentru administraţie publică locală , juridică, apărarea      ordinii şi         liniştii publice, relaţii 
cu cetăţenii. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Comuna Bărcăneşti sub nr. 23107/27.11.2020 
domnul CĂLIN VASILE- CIPRIAN,  candidat  pe lista  Aliantei USR Plus – Partidul  Uniunea 
Salvați Romania(USR )  la alegerile locale din 27.09.2020, şi-a înaintat demisia din funcţia 
de consilier local. 
              Încetarea de drept a mandatului s-a  constat  prin Hotărâre  Consiliului Local al 
Comunei Bărcănești nr.49 din 23.12.2020 privind constatarea încetării de drept, prin 
demisie, a mandatului  de consilier local al domnului Calin Vasile -Ciprian ,hotarâre prin 
care s-a luat act de demisie, şi s-a declart  vacant locul consilierului. 

 Ținând cont de  prevederilor  Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale 
nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul alesilor locali, art. 100 alin. (33): “Candidatii inscrisi in liste, care nu au 
fost alesi, sunt declarati supleanti in listele respective. In caz de vacanta a mandatelor de 
consilieri alesi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante, in ordinea 
in care sunt inscrisi in liste daca, pana la data validarii mandatului pentru ocuparea locului 
vacant, partidele politice sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din 
partea carora au candidat supleantii confirma in scris, sub semnatura conducerilor judetene 
ale partidelor politice sau ale organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, 
ca supleantii fac parte din partidul politic respectiv sau din organizatia cetatenilor 
apartinand minoritatilor nationale.”  și de prevederile art.119 din O.U.G.  nr.57/2019 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 
C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

Secretar general al comunei  

Nr.     8076     /05.02.2021 
 

Repartizat  la comisiile nr.........ale Consiliului Local Barcanesti pentru 

aviz cu adresele nr. ..........din ..........2021. 



privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea locului 
vacant se face în ordinea în care sunt înscriși în lista supleanților pentru funcția de 
consilier local. 
 În conformitate cu art.122 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ulterioare, s-a transmis  Judecătoriei Ploiești documentele puse la dispoziţie de 
domnul  Matei  Andrei – Alianța USR Plus –Partidul  Uniunea Salvarii României , declarat 
supleant  pentru functia de consilier local la alegerile locale din 27 septembrie 2020, 
conform art. 114 alin.(2) lit.a) - d), precum si propunerea de validare a acestuia. 
                      Judecătoria Ploiești, în  dosar nr. 25880/281/2020, prin Încheierea finala 
(dezinvestire ) nr. 5/04.01.2021 a validat mandatul supleantului   în funcția de 
consilier local al Comunei Bărcănești a domnului Matei Andrei-candidat al partidului 
Uniunea Salvați România(USR). La data de 27.01.2021 , domnul Matei Andrei a depus   
jurământul  în fața Consiliului Local al comunei Bărcănești.    
           Ca urmare a incetării mandatului domnului Călin Vasile Ciprian , locul acestuia ca 
membru   în  Comisia nr3 – Comisiei  pentru administraţie publică locală , juridică, apărarea      
ordinii şi         liniştii publice, relaţii cu cetăţenii,  va fi  ocupat de domnul Matei Andrei. 
           Prin Încheierea finala (dezinvestire ) nr. 5/04.01.2021, în  dosar nr. 
25880/281/2020 , Judecătoria Ploiești a validat mandatul supleantului   în funcția 
de consilier local al Comunei Bărcănești a domnului Matei Andrei-candidat al partidului 
Uniunea Salvați România(USR). La data de 27.01.2021 , domnul Matei Andrei a depus   
jurământul  în fașa Consiliului Local al comunei Bărcănești 

Prin Hotarârea Consiliului Local al Comunei Bărcănești  nr.47 din 26.11.2020  s-au  
organizat  comisiile  de specialitate ale Consiliului local al comunei Barcanesti, judetul 
Prahova pe domenii de activitate si s-a  stabilit componenta acestora; 
           Domnul consilier  Călin Vasile Ciprian  în data de 27.11.2020 și-a dat demisia din 
funcția de consilier local  iar prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bărcănești 
nr.49 din 23.12.2020    ss--aa      ccoonnssttaatt  îînncceettaarreeaa    ddee  ddrreepptt,,pprriinn  ddeemmiissiiee,,  aa    mmaannddaattuulluuii    ddee  
ccoonnssiilliieerr  llooccaall..  
            Judecătoria Ploiești, în  dosar nr. 25880/281/2020, prin Încheierea finala 
(dezinvestire ) nr. 5/04.01.2021 a validat mandatul supleantului   în funcția de 
consilier local al Comunei Bărcănești a domnului Matei Andrei-candidat al partidului 
Uniunea Salvați România(USR). La data de 27.01.2021 , domnul Matei Andrei a depus   
jurământul  în fașa Consiliului Local al comunei Bărcănești.   
 Pentru aceste considerente   este necesar numirea domnului Matei Andrei  ca  membru   în  
Comisia nr3 – Comisiei  pentru administraţie publică locală , juridică, apărarea      ordinii şi         
liniştii publice, relaţii cu cetăţenii, comisie din care a facut parte domnul Călin Vasile 
Ciprian. 
   În   acest sens  domnul primar a inițiat  Poiectul  de hotărâre   privind numirea 
domnului consilier local Matei Andrei  ca membru al Comisiei  pentru administraţie publică 
locală , juridică, apărarea      ordinii şi   liniştii publice, relaţii cu cetăţenii . 

Faţă de cele constatate ,  propun adoptarea de catre Consiliul Local Bărcăneşti, a 
Proiectului de hotărâre privind numirea domnului consilier local Matei Andrei  ca membru 
al Comisiei  pentru administraţie publică locală , juridică, apărarea      ordinii şi         liniştii 
publice, relaţii cu cetăţenii , pe care-l consider oportun şi legal. 

 
Secretar general al comunei, 

Nicoleta Savu 
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Repartizat………………………..cu adresa nr. 
 
…………din ………….2021 

Repartizat la comisiile de specialitate 
nr………………ale Consiliului local 
Barcanesti cu adresele 
nr………….din…….2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

pentru  Proiectului de hotărâre privind numirea domnului consilier local Matei Andrei  

ca membru al Comisiei  pentru administraţie publică locală , juridică, apărarea      

ordinii şi         liniştii publice, relaţii cu cetăţenii 
 

 

În  urma scrutinului electoral pentru alegerea autorităţilor publice locale din 

27.09.2020 s-a constituit Consiliul Local al comunei Bărcăneşti, conform Ordinului 

Prefectului Judetului Prahova nr.491 din 30.10.2020 prin care se constata indeplinirea 

conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Barcanesti, judetul 

Prahova. 

Prin Hotarârea Consiliului Local al Comunei Bărcănești  nr.47 din 26.11.2020  

s-au  organizat  comisiile  de specialitate ale Consiliului local al comunei Barcanesti, 

judetul Prahova pe domenii de activitate si s-a  stabilit componenta acestora; 

           Domnul consilier  Călin Vasile Ciprian  în data de 27.11.2020 și-a dat 

demisia din funcția de consilier local  iar prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Bărcănești nr.49 din 23.12.2020    ss--aa      ccoonnssttaatt  îînncceettaarreeaa    ddee  ddrreepptt,,pprriinn  

ddeemmiissiiee,,  aa    mmaannddaattuulluuii    ddee  ccoonnssiilliieerr  llooccaall..  

 

 Judecătoria Ploiești, în  dosar nr. 25880/281/2020, prin Încheierea finala 

(dezinvestire ) nr. 5/04.01.2021 a validat mandatul supleantului   în funcția de 

consilier local al Comunei Bărcănești a domnului Matei Andrei-candidat al partidului 

Uniunea Salvați România(USR). La data de 27.01.2021 , domnul Matei Andrei a 

depus   jurământul  în fața Consiliului Local al comunei Bărcănești.   

 Pentru aceste considerente   este necesar numirea domnului Matei Andrei  ca  

membru   în  Comisia nr3 – Comisiei  pentru administraţie publică locală , juridică, 

apărarea      ordinii şi         liniştii publice, relaţii cu cetăţenii, comisie din care a facut 

parte domnul Călin Vasile Ciprian. 

  În   acest sens a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre 

aprobare Consiliului Local al comunei Bărcănești, județul Prahova. 

 

 
PRIMAR, 

Gheorghe Dima  

 

2 exp. 

 

 

R OM ÂN I A 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

 COMUNA      B Ă R C Ă N E Ş T I 
P R I M A R 

Nr. 8074 din 05/02/2021 
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