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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.7.527/ 27.01.2021 
  

PROCES  VERBAL 

 
          Încheiat astăzi, 27.01.2021 , în şedinţa  ordinară  a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.8 /22.01.2021  a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova.  

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

președintele de ședință  , doamna Badea Niculina , aleasă  președinte de ședință pentru lunile ianuarie, 

februarie si martie 2021 , conform HCL Bărcănești nr. 58/ 23.12.2020 , face apelul nominal al 

consilierilor locali şi constată că sunt prezenți 14 consilieri din 14, ședința  având cvorumul necesar. 

La lucrările şedinţei participă domnul Matei Andrei , consilier local supleant ,  d-na Savu  

Nicoleta- secretarul general al comunei Bărcăneşti  și  domnul Primar Dima Gheorghe. 

            Președintele de ședință , doamna  Badea Niculina  , 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.7768 din 22.01.2021, este următorul: 

1. Proces verbal al ședinței extraordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 23.12.2020. 

2. Depunerea juramantului de catre domnul Matei Andrei  , supleant  al carui mandat a fost validat 

de Judecatoria Ploiesti. 

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. 

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. 

55..  PPrrooiieecctt  ddee  hhoottăărrâârree  pprriivviinndd    ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttiilloorr      CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  ccoommuunneeii  

BBăărrccăănneeşşttii    îînn  CCoommiissiiiillee    ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii    ((CCEEAACC))    aall  uunniittăăţţiilloorr  ddee  

îînnvvăăţţăămmâânntt  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa    

66..  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..    

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 . 

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. 
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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 ”. 

10. Proiect de hotărâre  privind menţinerea , în anul 2021, a salariilor de bază lunare   pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 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. Dumitru Carmen-Mihaela. 

12. Probleme curente . 

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

 Preşedintele de ședință propune trecerea la primul punct al  ordinei  de zi : Proces verbal al 

ședinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 23.12.2020, 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, este aprobat  în forma redactată iniţial,  cu 14 voturi “pentru”. 

Doamna Badea Niculina  , preşedintele de ședință, anunţă trecerea la al doilea  punct de pe 

ordinea de zi : Depunerea juramantului de catre domnul Matei Andrei  , supleant  al carui mandat a fost 

validat de Judecatoria Ploiesti. 

La acest punct , președintele de ședință îl cheamă pe domnul consilier Matei Andrei în faţa mesei 

special amenajate, pe care se afla  un exemplar din Constituţia României şi Biblia, va pune mâna stângă 

atât pe Constituţie, cât şi, daca este cazul, pe Biblie, şi va da citire jurământului : « 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 ! ». 

Dupa  citirea jurământului ,domnul Matei Andrei  semnează  jurământul de credinţa în doua exemplare, 

un exemplar al jurământului se păstreaza la dosarul ședinței , iar al doilea s-a înmânat consilierului local. 

Următorul punct al ordinei de zi este : 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. 

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

           S-au înscris: - domnul consilier Velici Ion ,domnul consilier Iancu Emil şi domnul consilier Dobre 

Liviu .  

           Domnul consilier Velici Ion :Propune ca reprezentant al consiliului local în comisia de evaluare a 

performanțelor individuale ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti pe domnul consilier Cotolan 

Valeriu. 

           Domnul consilier Iancu Emil : Propune ca reprezentant al consiliului local în comisia de evaluare a 

performanțelor individuale ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti pe domnul consilier  Vuță 

Viorel-Marius. 

           Domnul consilier Dobre Liviu : Propune ca reprezentant al consiliului local în comisia de evaluare 

a performanțelor individuale ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti pe domnul consilier  Apostol 

Gheorghe-Daniel. 

            Deoarece  nu  mai  sunt  alte propuneri , preşedintele de şedinţă supune votului fiecare propunere, 

în ordinea în care s-au făcut. 

          Astfel, propunerea  desemnării domnului Cotolan Valeriu, se supune  votului :       

         Cine este pentru ?        14 voturi  

         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?               1 vot ( dl. Tronaru Mădălin –Bogdan) 

         Urmatoarea propunere este desemnarea domnului Vuță Viorel-Marius :  

         Cine este pentru ?          5 voturi  

         Cine este împotriva?      5 voturi (Cotolan Valeriu,  Velici Ion, Lupu Valeriu, Gașpar Iulian, 

Badea Niculina ); 
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          Cine se abţine ?              5  voturi (Apostol Gheorghe –Daniel, Dobre Liviu, Matei Andrei , Ionescu 

Dan și Toma  Nicoleta-Mădălina).  

          Propunerea de a desemna pe domnul Vuță Viorel Marius în comisie  a fost respinsă deoarece nu a 

întrunit  cvorumul prevăzut de art. 139 alin.(1)     din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare . 

         Următoarea propunerea  este desemnarea domnului Apostol Gheorghe-Daniel : 

         Cine este pentru ?        9 voturi  

         Cine este împotriva?    0 voturi; 

         Cine se abţine ?         6  voturi( Badea Niculina, Zamfir Eliza Georgiana, Toma Nicoleta -Mădălina, 

Iancu Emil, Tănase Nicolae -Mădălin, Tronaru  Mădălin- Bogdan ) 

 Astfel , propunerea de desemnare a domnului Apostol Gheorghe Daniel ca reprezentant al 

consiliului local în comisia de evaluare performanțelor individuale ale secretarului general al Comunei 

Bărcăneşti a fost aprobată. 

 Consilierii locali  desemnați, ca urmare a votului exprimat, sunt : Cotolan Valeriu și  Apostol 

Gheorghe-Daniel. 

 După aprobarea  propunerilor  privind desemnarea reprezentantilor  consiliului local în comisia de 

evaluare performanțelor individuale ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti, președintele de 

ședință supune votului  proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator : 

         Cine este pentru ?        15 voturi  

         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0  voturi. 

           Astfel este adoptată Hotărârea nr. 1, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 

Punctul 4 al ordinei de zi este : 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.președinte de ședință invită  membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt. 

 S-au înscris : Domnul consilier  Cotolan Valeriu, domnul consilier Apostol Gheorghe –Daniel, 

domnul consilier Velici Ion   și domnul consilier Lupu Valeriu.  

Domnul consilier Cotolan Valeriu: viceprimarul comunei trebuie să răspundă de această 

activitate. 

Domnul consilier Apostol Gheorghe -Daniel : În ședința comisiilor 1 și 3, domnul Velici Ion, a 

propus  ca responsabili  cu activitățile prevăzute în planul de acțiune să fie viceprimarul și   reprezentanții 

S.P.A.S, nu paznicii. 

Domnul consilier Velici Ion : Propun ca responsabili cu aceste activități să fie viceprimarul  și 

SPAS. 

Domnul consilier Lupu Valeriu : viceprimarul comunei este responsabil cu activitatea de 

curatenie din comuna. 

 Deoarece nu mai sunt alte propuneri, președintele de ședință supune votului   amendamentul 

formulat de domnul consilier  Cotolan Valeriu:  responsabil cu acțiunile și  lucrările de interes local 

prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre să fie desemnat viceprimarul comunei Bărcănești și nu 

paznicii : 

         Cine este pentru ?        15 voturi  

         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0  voturi. 

          Astfel propunerea domnului consilier Cotolan Valeriu este aprobată cu unanimitate de voturi. 

          Deoarece nu mai sunt alte amendamente formulate  , președintele de ședință supune votului 

proiectul de hotărâre  și anexa  ,  conform amendamentului aprobat : 

         Cine este pentru ?            15 voturi  

         Cine este împotriva?          0 voturi; 

         Cine se abţine ?                  0  voturi. 
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          Astfel este adoptată Hotărârea nr. 2, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 

          Punctul 5 al ordinei de zi este : Proiect de hotărâre pprriivviinndd    ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttiilloorr      

CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    îînn  CCoommiissiiiillee    ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii    ((CCEEAACC))    

aall  uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa  ..  

 Doamna președinte de ședință invită  membrii consiliului local să facă propuneri pentru 

desemnarea reprezentanților consiliului local în CEAC. 

 S-au înscris : domnul Velici Ion, domnul Gaspar Iulian , domnul Dobre Liviu, domnul Tronaru 

Madalin Bogdan. 

 Domnul Velici Ion : Am mai facut parte din consiliul de administratie al Liceului Tehnologic 

Agricol, sunt absolvent  de pedagogie, aş fi de folos, dacă doriţi. 

Domnul Gaspar Iulian : Propun ca reprezentant al consiliului local în CEAC la Şcoala Gimnazială 

Gheorghe Lazăr Bărcăneşti pe domnul Matei Andrei. 

Domnul Dobre Liviu : La Şcola Gimnazială Gheorghe Lazăr Bărcăneşti îl propun pe domnul 

Matei Andrei. 

Domnul Tronaru Madalin-Bogdan : Având în vedere solicitările cadrelor didactice de la Scoala 

Gimnazială Gheorghe Lazăr, propun să fiu desemnat ca reprezentant al consiliului local  în CEAC  al 

Şcolii  Gimnaziale Gheorghe Lazăr Bărcăneşti. 

Deoarece nu mai sunt alte propuneri,  președintele de ședință supune votului fiecare propunere, în 

ordinea în care au fost facute: 

1.Domnul Velici Ion  ca reprezentant al consiliului local în CEAC la Liceul Tehnologic Agricol 

Bărcăneşti: 

           Cine este pentru ?        15 voturi  

           Cine este împotriva?      0 voturi; 

           Cine se abţine ?              0  voturi. 

           Astfel este desemnat ca reprezentant al consiliului local în CEAC al Liceul Tehnologic Agricol 

Bărcăneşti domnul Velici Ion. 

2. Domnul Matei Andrei   ca reprezentant al consiliului local în CEAC al  Şcolii Gimnaziale Gheorghe 

Lazăr Bărcăneşti: 

          Cine este pentru ?     4 voturi (Apostol Gheorghe Daniel, Matei Andrei, Dobre Liviu, Cotolan 

Valeriu ) 

         Cine este împotriva?       2 voturi(Velici Ion şi Ionescu Dan); 

         Cine se abţine ?              9  voturi(Toma  Nicoleta-Mădălina, Vuță Viorel-Marius, Iancu Elil, Zamfir 

Eliza-Georgiana, Tănase Madalin- Nicolae, Tronaru Madalin Bogdan, Badea Niculina, Lupu Valeriu, 

Gașpar Iulian ). 

 Ca urmare a votului exprimat, propunerea de desemnare a domnului Matei Andrei nu a întrunit  

numărul de voturi necesar. 

3.Domnul Tronaru Mădălin-Nicolae , ca reprezentant al consiliului local în CEAC la Şcola Gimnazială 

Gheorghe Lazăr Bărcăneşti: 

         Cine este pentru ?         11 voturi ; 

         Cine este împotriva?   4 voturi (Apostol Gheorghe Daniel, Matei Andrei, Dobre Liviu, Cotolan 

Valeriu ); 

         Cine se abţine ?              0  voturi. 

         Astfel este  desemnat   ca reprezentant al consiliului local în CEAC al Şcolii Gimnaziale Gheorghe 

Lazăr Bărcăneşti domnul Tronaru Mădălin-Nicolae . 

          Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de 

hotărâre în forma propusă de inițiator, cu domnul Tronaru Mădălin Nicolae ca reprezentant al consiliului 

local în CEAC al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Lazăr Bărcăneşti şi domnul Velici Ion ca reprezentant al 

consiliului local în CEAC al Liceului Tehnologic Agricol, comuna  Bărcăneşti. 

          Cine este pentru ?        12 voturi  

          Cine este împotriva?      0 voturi; 
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          Cine se abţine ?              3  voturi (Apostol Gheorghe Daniel, Dobre Liviu şi Matei Andrei). 

          Astfel este adoptată Hotărârea nr. 3, 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 : 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..  

Președintele  de ședință invită  membrii consiliului local să  facă propuneri . 

Domnul Apostol Gheorghe-Daniel îl propune pe domnul Cotolan Valeriu ca reprezentant în 

 comisie la Liceul Tehnologic Agricol ,comuna Bărcăneşti . 

Domnul Lupu Valeriu  îl propune pe domnul Tronaru Mădălin Bogdan ca reprezentant în comisie 

 la Şcoala Gimnazială Gheorghe Lazăr comuna Bărcăneşti. 

Deoarece nu mai sunt alte propuneri,  președintele de ședință supune votului fiecare propunere, în 

ordinea în care au fost facute: 

1.Domnul Cotolan Valeriu   ca reprezentant al consiliului local în CCoommiissiiaa  ppeennttrruu      pprreevveenniirreeaa  ssii  

ccoommbbaatteerreeaa  vviioolleenntteeii  îînn  mmeeddiiuull  şşccoollaarr  aall  Liceului Tehnologic Agricol Bărcăneşti(comisie : 

         Cine este pentru ?        15 voturi  

         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0  voturi. 

 Astfel este desemnat domnul Cotolan Valeriu ca reprezentant al consiliului local în comisie  la 

Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti . 

2. Domnul Tronaru Mădălin-Nicolae , ca reprezentant al consiliului local în CCoommiissiiaa  ppeennttrruu      pprreevveenniirreeaa  

ssii  ccoommbbaatteerreeaa  vviioolleenntteeii  îînn  mmeeddiiuull  şşccoollaarr  aall  Şcolii Gimnazială Gheorghe Lazăr Bărcăneşti: 

         Cine este pentru ?         15 voturi ; 

         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0  voturi. 

         Astfel este  desemnat domnul Tronaru Mădălin-Nicolae ca reprezentant  al consiliului local în 

CCoommiissiiaa  ppeennttrruu      pprreevveenniirreeaa  ssii  ccoommbbaatteerreeaa  vviioolleenntteeii  îînn  mmeeddiiuull  şşccoollaarr  aa  Şcolii Gimnazială Gheorghe 

Lazăr Bărcăneşti. 

Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de 

hotărâre în forma propusă de inițiator, cu domnul Tronaru Mădălin Nicolae ca reprezentant al consiliului 

local în CCoommiissiiaa  ppeennttrruu      pprreevveenniirreeaa  ssii  ccoommbbaatteerreeaa  vviioolleenntteeii  îînn  mmeeddiiuull  şşccoollaarr  aa  Şcolii Gimnazială 

Gheorghe Lazăr Bărcăneşti şi domnul Cotolan Valeriu ca reprezentant al consiliului local în  CCoommiissiiaa  

ppeennttrruu      pprreevveenniirreeaa  ssii  ccoommbbaatteerreeaa  vviioolleenntteeii  îînn  mmeeddiiuull  şşccoollaarr  aa Liceului Tehnologic Agricol, comuna  

Bărcăneşti. 

           Cine este pentru ?        15 voturi  

           Cine este împotriva?      0 voturi; 

           Cine se abţine ?              0  voturi 

Astfel este adoptată Hotărârea nr.4, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)    din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

          Punctul 7 al ordinei de zi este : 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 . 

Doamna președinte de ședință invită  membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt. 

Domnul Tronaru Madălin -Nicolae : Propun ca în prima fază , cu ajutorul poliţiei locale, să facem 

o situaţie  a tuturor acestor clădiri, să găsim o soluţie de mijloc, pe cale amiabilă .Înţeleg că se doreşte 

schimbarea aspectului comunei , să se facă şanţuri pluviale, trotuare, imaginea comunei se va schimba. 

Domnul Apostol Gheorghe -Daniel : Conform regulamentului propus, se  comunică somaţie cu 

termen de a lua masuri de 15 zile. 



6/7 

 

Dl.Cotolan Valeriu : Ştim cum s-au construit, este uşor să-i demolăm, trebuie să găsim soluţii să-i 

ajutăm . Pe DN1 ar trebui să luăm  măsuri cu negustorii de legume, tolerăm comerţul stradal.  

D-na Badea Niculina :Ar trebui ajutaţi nevoiaşi să-şi cureţe curţile, în faţa curţilor. 

Domnul Velici Ion : Avem de aprobat un regulament, tema este aprobarea  acestui 

regulamentului, ca măsură punitivă , se menţionează că  vor primi impozite majorate. Şanţurile aferente 

drumurilor sunt pe domeniul public, trebuie să aşteptăm amenajarea acestora după canalizare. 

Domnul Ionescu Dan : Să evaluăm  câte astfel de imobile sunt. 

Deoarece nu mai  sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de 

hotărâre în forma propusă de inițiator: 

            Cine este pentru ?        14 voturi  

            Cine este împotriva?     1vot (dl. Velici Ion ); 

            Cine se abţine ?              0  voturi. 

            Astfel este adoptată Hotărârea nr. 5, 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 8 al ordinei de zi este : 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.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 ?            15 voturi  

            Cine este împotriva?          0 voturi; 

            Cine se abţine ?                  0  voturi. 

           Astfel este adoptată Hotărârea nr. 6, 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 9 al ordinei de zi este : 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.președinte de ședință invită  membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt. 

Dl. Velici Ion :să ne lămurească domnul Iancu Emil, la ce preţ vor fi scoase la licitaţie, nu sunt de 

acord.În SF  un bec este 650 lei, pe internet 130 lei. 

Dl. Lupu Valeriu : Primarul Lupu în 2016, a propus  un SF de reabilitare, s-a achiziţionat pe 

SICAP.  deţinem 47,7 km.Prin proiectul pe  AFIR  sunt înlocuite   273 corpuri, primarul dă tema 

conceptuală,valoarea la care se execută o dă licitaţia, nu proiectul, licitaţie care  trebuie  să respecte 

caietul de sarcini.  Lămpile au o garanţie  de 5 ani. 

Dl.Iancu Emil: Domnul Lupu are dreptate, se licitează, nu o aprobăm, ce putem  verifica este 

modul de execuţie, conform proiectului, dacă mai apar alte lucrări. 

Deoarece nu mai  sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință supune votului proiectul de 

hotărâre în forma propusă de inițiator. 

            Cine este pentru ?        15 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?              0  voturi. 

            Astfel este adoptată Hotărârea nr. 7, 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 hotărâre  privind menţinerea , în anul 2021, a 

salariilor de bază lunare   pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, la nivelul aferent lunii decembrie 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 ?        15 voturi  
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         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0  voturi. 

           Astfel este adoptată Hotărârea nr. 8, 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 : Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav, desfașurată în semestrul II al anului 2020-Intocmit de insp. Dumiru Carmen-Mihaela, 

raport care a fost luat la cunoştinţă de membrii consiliului local. 

Ultimul punct al ordinei de zi :Probleme curente . 

Dl. Gaşpar Iulian : avem nevoie de legitimaţiile de consilieri. 

Dl.Apostol Gheorghe –Daniel :Planul de achiziţii pe anul 2021  nu l-am găsit pe site-ul primăriei, 

site care  nu este la zi, propun stabilirea unor termene pentru aducerea la zi a acestuia. 

Dl. Velici Ion : să înregistrăm  şedinţele Consiliului Local al comunei Bărcăneşti, dacă se poate 

chiar să le transmitem pe net life. 

Domnul Cotolan Valeriu : localnicii au dreptul să fie informaţi, trebuie să fim transparenţi. 

Domnul Dobre Liviu : În ultima întâlnire de la sfârşitul anului 2020 cu cei de la Hidro Prahova, că 

variantele propuse  pentru canalizarea comunei nu sunt  

Domnul Primar : Am pus un arhitect să facă un studiu în care sa analizeze avantajele şi  

dezavantajele canalizării prin vacuum sau gravitaţie.  

Domnul Cotolan Valeriu : Mă interesează ce beneficii au locuitorii, doar o staţie de epurare nu 

face faţă. 

Solicit să ne fie aduse la cunoştinţă următoarele informaţii :  

1.Cine ocupă Baby Beef, să se prezinte contractul; 

2.Ce s-a întîmplat cu parcelarea islazului de la Româneşti; 

3.De ce sunt arate căile de acces la terenurile extravilane şi cine le-a arat; 

4.În comuna Bărcăneşti sunt firme care ocupă ilegal domeniul public, au contract sau nu ? 

5.Vreau să facem o singură echipă de fotbal, un nou consiliu de administraţie. 

Pe strada Pielari este mult gunoi atât pe stînga cât şi pe dreapta. 

Doamna Toma Nicoleta Mădălina : trebuie să asigurăm asistenţi medicali la cabinetele medicale 

şcolare. 

Domnul Iancu Emil : Pe tot traseul de la Puşcaşi la Tătărani, nu avem staţii de autobuz amenajate, 

nu există coşuri degunoi pe  nici un drum din comună. 

Doamna Badea Niculina : La Bărcăneşti  nu există spaţii în staţia de autobuz, datorită 

autovehiculelor oprite la magazinul de materiale de construcţii. 

Domnul Velici Ion : Nu este competenţa noastră, trebuie făcută adresă la Consiliul Judeţean 

Prahova. 

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

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Secretar  general al comunei, 

                            Niculina Badea                                                      Nicoleta  Savu 

      

          Aprobat  cu   13 voturi pentru ,  0 împotrivă, 0 abțineri  , în ședința   Consiliului Local Bărcănești  

din data de  26.02.2021. 

           Afişat astăzi, 26.02.2021 , orele  17.40 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/

