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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. 9.412/ 26.02.2021 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 26.02.2021 , în şedinţa  ordinară  a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.41 /22.02.2021  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 13 consilieri  din 15, absenți fiind domnul Dobre Liviu și 

Zamfir Eliza -Georgiana, ședința  având cvorumul necesar. 

La lucrările şedinţei participă 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.    8.962  din 11.02.2021, este următorul: 

 

1. Proces verbal al ședinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 27.01.2021. 

2. Proiect de hotarâre privind organizarea  rețelei școlare pentru anul 2021-2022 la nivelul comunei 

Bărcănești, județul Prahova 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local  pe anul 2020 

în anul 2021 

4. Proiect de hotărâre privind  organizarea Comisiei Comunitara Consultativa la nivelul comunei 

Barcanesti si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei Comunitare 

Consultative 

5. PPrrooiieecctt  ddee  hhoottăărrâârree  pprriivviinndd    numirea domnului consilier local Matei Andrei ca membru al 

Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, relatii cu 

cetatenii. 

6. 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 27.01.2021, 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 13 voturi “pentru”. 

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

ordinea de zi : Proiect de hotarâre privind organizarea  rețelei școlare pentru anul 2021-2022 la nivelul 

comunei Bărcănești, județul Prahova .            

Președintele  de ședință invită  membrii consiliului local să  se înscrie la cuvânt. Deoarece  nu    sunt 

înscrieri la cuvânt  , preşedintele de şedinţă supune votului  proiectul de hotărâre în forma propusă de 

inițiator : 
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         Cine este pentru ?        13 voturi  

         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              0 voturi. 

 

 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 9, 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 hotarâre  aprobarea utilizării excedentului anual 

al bugetului local  pe anul 2020 în anul 2021 

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

 S-au înscris domnul Apostol Daniel, domnul consilier Velici Ion , domnul consilier Lupu Valeriu, 

domnul consilier Cotolan Valeriu.  

Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel  :   La dezbaterea proiectului de hotărâre în comisia 

nr.1 , ne-a atras atenția  punctual 13 din anexa ,,Reactualizare studiu  de fezabilitate , modernizare drum 

de interes local, DC108, în comuna Bărcănești, județul Prahova”  de 30.000 lei. Pe data de 9.12.2020 s-a 

facut achiziție de 12 mii lei, nu  este  normal ca proiectul să fie cu 250%  mai mare, doar la o lună. 

La punctul 4 din anexa „Ridicări  topografice și parcelări-servicii cadastru”,explicatia din 

Raportul  nr. 9369/26.02.2021 întocmit de Compartimentul Achiziții Publice, solicitat de comisia noastră,  

nu mi se pare plauzibilă. 

Excedentul este de cca. 2 milioane și ceva euro, să facem investiții pentru fonduri europene la 

apă, gaze,  să cofinanțăm  aceste proiecte de investiții.  

Pe site-ul Compania Națională de Investiții , comuna Bărcănești nu figurează cu nici un proiect. 

Dl. Primar : Cu apa , s-ar putea ca în 10 zile să deschidem licitația pentru proiectul PT.Sunt 

interesat să accesez fonduri europene. 

Dl.consilier Lupu Valeriu : În noiembrie 2012 s-a depus la PNDL  solicitare pentru  finanțarea 

proiectului de canalizare, am intocmit PUZ pentru stația de epurare, am lăsat Studiu de fezabilitate bine 

întocmit cu lucrări topografice avizate de OCPI Prahova, s-a înființat un drum , trebuia demarat la PNDL. 

 S-a depus pentru reabilitate Școală Pușcași, mai trebuia decât să fie scos la licitație. Valoarea 

proiectului o dă licitația . 

Dl. consilier Velici Ion : Problema este lămurită la pagina nr. 2 din Raportul  nr. 9369/26.02.2021 

întocmit de Compartimentul Achiziții Publice  , unde se precizează că  pe site-ul C.N.I. , comuna 

Bărcănești nu  figurează cu nici un proiect finanțat prin PNDL. 

Se dezbate o parte din buget, mă declar nemulțumit. Referitor la ce spune domnul consilier  

Apostol , în anexa la proiectul de hotărâre, la punctul 4  sunt prevăzute  lucrări de Ridicări  topografice și 

parcelări –servicii cadastru  cu o valoare de 155.000 lei, cont 70.02.71, iar la poziția nr.11 Ridicări 

topografice-drumuri, cont 84.02.71,  tot cu o valoare de 155.000 lei. Imi aduc aminte că această sumă  a 

fost și în anii anteriori. Mă declar total nemulțumit, solicit detalierea fiecărei poziții. Să fie prezent și un 

reprezentant al Serviciului Financiar contabil. 

Dl. consilier Apostol Gheorghe-Daniel: Comisia nr. 1 a solicitat refacerea anexei nr.1, este o 

minciună 310 mii lei pentru ridicări topo. 

Domnul consilier  Cotolan Valeriu : Acum 4 ani am fost angajatul unei primării, am văzut multe, 

trebuie să înțelegem că indiferent de de statut și coloratură politică , am venit ca împreună să împingem 

lucrurile înainte.De aceea vă rog să chibzuim și să contribuim la bunul mers al acestei comune. 

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

hotărâre  și anexa  ,  în forma propusă de inițiator  : 

            Cine este pentru ?              7  voturi  

            Cine este împotriva?     4 voturi( Apostol Gheorghe- Daniel, Matei Andrei, Velici Ion, Gașpar 

Iulian ); 

            Cine se abţine ?                  2  voturi ( Lupu Valeriu, Ionescu Dan ) 

           Astfel proiectul de hotărâre  este respins , întrucât nu a întrunit cvorumul necesar pentru a fi 

adoptat prevăzut de art. 139  alin. (3) lit.a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare , adică minim 8 voturi. 
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Punctul 4 al ordinei de zi este : Proiect de hotărâre privind  organizarea Comisiei Comunitara 

Consultativa la nivelul comunei Barcanesti si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 

Comisiei Comunitare Consultative 

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

 Domnul consilier Velici Ion : Nu avem imaginea completă asupra activităților desfașurate de 

această comisie. Conform prevederilor legii de specialitate nu ar trebui să constituim această comisie, se 

poate se face mențiunea că acolo unde avem SPAS , nu este recomandat să facem această comisie. Știe 

cineva câți rromi avem în comună ? 

 La SPAS avem 4 persoane din care un expert pe problemele rromilor ,  un mediator sanitar.  

 Cei care fac parte din această comisie   trebuie să facă cursuri de formare profesională. 

Propun amânarea  acestui proiect . 

Președintele de ședință supune votului propunerea domnului Velici Ion de a amâna acest proiect 

de hotărâre: 

            Cine este pentru ?        12 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?              1  vot(Vuta Viorel Marius). 

 Astfel propunerea domnului consilier Velici Ion  este aprobată cu unanimitate de voturi, astfel 

este amânat acest proiect de hotărâre. 

Punctul 5 al ordinei de zi este : PPrrooiieecctt  ddee  hhoottăărrâârree  pprriivviinndd    numirea domnului consilier local 

Matei Andrei ca membru al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 

linistii publice, relatii cu cetatenii. 

 Doamna 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 ?        13 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?              0  voturi. 

 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 10, 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 : Probleme curente. 

 Dl. Lupu Valeriu : Este păcat să nu reabilităm Școala Pușcași, să fie funcțională. Legat de 

proiectele depuse pentru finanțare pe PNDL , au fost depuse dar nu au fost finanțate.Acest lucru se poate 

verifica pe arhiva institutiei unde sunt documentele cu numere de înregistrare. Proiectul de hotărâre nr.10  

zic să-l susținem, după refacerea anexei . 

D-na Badea Niculina : Oamenii din Cartierul Bărcănști reclamă că trecerile de pietoni  de pe 

centură nu sunt laminate. 

 Dl Apostol Gheorghe –Daniel : Domnule Primar, în ianuarie ați zis că prezentați proiectul de 

canalizare. 

Dl.Primar : Proiectul este in lucru si mai dureaza putin, nu l-am primit înca. 

Dl Apostol Gheorghe –Daniel : Nu este adevarat deoarece abia în data de 24.02.2021 a fost 

publicat anuntul de achizitie cu termen pana la 03.03.2021 de depunere a ofertelor avand 6 luni termen de 

executie si am rugamintea  sa nu ne mai mintiți  deoarece relatia dintre edilul comunei si consiliul local ar 

trebui sa fie una bazata pe încredere. 

 După alegerile din 27.09.2020, USR Plus și PNL  a încheiat un protocol prin care s-a stabilit de 

comun acord ca viceprimarul comunei Bărcănești să fie ales  din rândul consilierilor USR,  protocol 

semnat de dumneavoastră. 

 La alegerea viceprimarului nu s-a ținut cont de acest protocol. 

            La nivel județean  s-a ajuns la o propunere ca funcția de administrator public să fie ocupată de 

Daniel Apostol, din dorința de a ajuta această comună. Domnul Dima m-a vorbit de rău în fața 

reprezentanților  Consiliului județean. Am fost deranjat că o persoană de demnitate publică să mintă în  
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fața altor persoane, să spunem ceva în față și altceva în spate.Trebuie să avem o relație profesională. 

Grupul USR este de acord să facem treabă, nu este o relație corectă cea pe care o are  un edil cu Consiliul 

Local . 

 Domnul primar: În protocol  nu era precizată persoana. Organigrama primariei este încărcată. 

 Domnul consilier Tănase Madalin : Discuțiile nu își mai au rostul. Alegerea viceprimarului s-a 

facut democratic, prin vot. 

  Dl viceprimar Vută Viorel-Marius : Toți am fost în campanile,am promis . Cu aportul fiecăruia 

trebuie să ajutăm ca această localitate să progreseze. 

  
        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   14 voturi pentru ,  0 împotrivă, 0  abțineri  , în ședința   extraordinară a Consiliului 

Local Bărcănești  din data de    10.03.2021. 

      Afişat astăzi,   10.03.2021 , orele  18,00 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/

