
 

D I S P O Z I T I E 

privind convocarea  Consiliului local al comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova, în şedinţa  ordinară la data de  20.04.2021, orele 16,00 

 

 

 

   În temeiul  art.133 alin. (1), art. 134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(5) ,  art. 

155  și art. 196  alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 

Primarul comunei Barcăneşti,judeţul Prahova, emite prezenta  dispoziţie. 

                 

 

Articol  1.  Consiliul local al comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova,  este convocat  

în sedinţa  ordinară la data de  20.04.2021, orele 16,00, la sediul Primăriei comunei 

Bărcăneşti din comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor nr.108, jud. Prahova, unde 

se va dezbate  proiectul  ordinei de zi, prevăzut in anexa ce face parte integranta din 

prezenta dispoziție. 

 Articol 2. (1) Materialul înscris pe  proiectul ordinei de zi este  pus la dispoziția  

consilierilor locali  potrivit  opțiunilor  acestora ,  în format letric ,  prin comunicare la 

domiciliu, sub semnatura acestora,  sau în format electronic, prin comunicare la adresele 

de  e- mail indicate. 

(2) Consilierii locali sunt  invitați să  formuleze și să depună   amendamente asupra 

proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi. 

 Articol 3. Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanelor si 

autoritatilor interesate si vor fi  aduse la cunostinta publica prin grija secretarului general 

al unitatii administrativ-teritoriale. 

                                                        

P R I M A R, 

Gheorghe Dima   

Contrasemneaza :                                                                                                           

Secretar  General al comunei , 

                                                                                                      Nicoleta Savu                                         

Bărcăneşti, 15.04.2021 

Nr. 78 
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Anexă la Dispoziția nr. 78/ 15.04.2021 

Proiectul ordinei de zi al Ședinței ordinare a C.L. Bărcănești din data de 20.04.2021: 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
Punct proiect ordine de zi 

 
Initiator  

Comisiile de  
specialitate  cărora le-
au fost trimise spre 
avizare proiectele de 
hotărâri 

 

1 1 

 

 

 

 

Proces verbal al ședinței ordinare  a Consiliului 

Local al comunei Bărcănești din 31.03.2021 

P 

------ 

 

- 

2 

 P.H.C.L.  nr.17/15.03.2021 privind  indexarea 

impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor 

speciale, pentru anul 2022 

Dl.Primar Comisiilor de specialitate 

nr.1,  2 și nr. 3  

3 P.H.C.L. nr. 22/08.04.2021 privind aprobarea  

numărului de burse şcolare şi a cuantumului 

acestora   pentru anul 2021 pentru elevii din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  din 

comuna Bărcănești, județul Prahova  

DL.Primar Comisiilor de specialitate 

nr. 1 , nr. 2 și nr. 3  

4 
P.H.C.L. nr. 23./12.04.2021 privind  aprobarea    

bugetului local al comunei Bărcănești, a bugetului 

institutiilor publice si activitatilor finantate integral 

sau partial din venituri proprii,pe anul 2021 

 

DL.Primar Comisiilor de specialitate 

nr. 1 ,  nr. 2 și nr. 3  

5 P.H.C.L. nr. 24./12.04.2021 privind   acordarea  

unui mandat  special domnului Gheorghe Dima  , 

în  calitate de primar al comunei Bărcănești, pentru  

a vota  împotriva  actualizării tarifelor  în cadrul  

Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară” Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor-Prahova”   aferente  

contractului ‘’Delegare prin concesiune a gestiunii 

activității de colectare, transport și  transfer a 

deseșeurilor municipal în zonele: 2Boldești Scăeni 

și 6-Valea Doftanei, Nr. 1792/ 13.09.2016  

 

DL.Primar Comisiilor de specialitate 

nr. 1 ,  nr. 2 și nr. 3  

6 
P.H.C.L. nr.25/12.04.2021  privind  aprobarea 

acordării normei de hrană personalului din cadrul 

Serviciului Poliţie locală al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti , 

judeţul Prahova, în cursul anului 2021  

 

DL.Primar Comisiilor de specialitate 

nr. 1 ,  nr. 2 și nr. 3  
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7 Raport privind situația gestionării bunurilor 

Comunei Bărcănești pe anul 2020-întocmit Primar 

Gheorghe Dima  

- - 

8 Probleme curente   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


