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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. 11.247/ 29.03.2021 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 29.03.2021 , în şedinţa  extraordinară  a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.72 /26.03.2021  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, absent fiind domnul  Apostol 

Gheorghe –Daniel ;I domnul Matei Andrei  , ședința  având cvorumul necesar. 

               La lucrările şedinţei participă d-na Savu  Nicoleta- secretarul general al comunei Bărcăneşti.      

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 , 

electronic sau letric, prin adresa nr.    11.167 din 26..03.2021, este următorul: 

 

1.Proces verbal al ședinței extraordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 10.03.2021 

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială  Comuna 

Bărcănești   și Unitatea  Administrativ Teritorială Județul Prahova , în vederea realizării documentațiilor 

tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități  din  

Județul Prahova”- inițiator dl. Primar 

 

            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 extraordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 10.03.2021, 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 hotărâre privind  aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială  

Comuna Bărcănești   și Unitatea  Administrativ Teritorială Județul Prahova , în vederea realizării 

documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în 

unele localități  din  Județul Prahova”- inițiator dl. Primar 

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

 S-au înscris :domnul consilier Lupu Valeriu , domnul consilier Velici Ion , domnul consilier 

Cotolan Valeriu.  

 Dl.consilier Lupu Valeriu :La final de mandat am  lăsat documentația  pentru  “Înființare 

distribuție gaze naturale  în localitatea Ghighiu “, trebuia  doar scos la licitație în luna aprilie 2021.Vreau 
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să știu care este stadiul. Cu ce ne ajută pe noi această asociere? Ce se întâmplă cu  documentația și banii 

cheltuiți ? 

  

Dl. consilier Velici Ion : Din punct de vedere juridic sau legal, trebuie să valorificăm aceste 

documente. Dacă citim  proiectul de accord , liderul   derulează achiziția în vederea întocmirii 

documentațiilor tehnico-economice, întocmirea documentației în vederea obținerii Certificatului de 

Urbanism și avizele necesare investiției, plata avizelor și taxelor aferente. Se menționează că  investiția se 

va face din fonduri nerambursabile.Trebuiesc lămurite foarte clar toate aceste aspecte. 

Dl.consilier Cotolan Valeriu : Din punctual meu de vedere, asocierea cu Consiliul Judetean 

Prahova este bună.Să fim atenți ce votăm. 

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 ?              13  voturi  

            Cine este împotriva?            0 voturi; 

            Cine se abţine ?                    0  voturi  

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 12, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.f)   din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 

        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   ordinară a Consiliului Local 

Bărcănești  din data de    31.03.2021 

      Afişat astăzi31.03.2021 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/

