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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. 10.047/ 10.03.2021 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 10.03.2021 , în şedinţa  extraordinară  a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.56 /05.03.2021  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 14 consilieri  din 15, absent fiind domnul  Apostol 

Gheorghe –Daniel , ședința  având cvorumul necesar. 

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

Gheorghe Steluța-Monica-sef  Serviciul Finanaciar Contabil, d-na Nicolae Geanina-Alina-consilier 

achiziții publici -Compartiment Achiziții Publice  și  domnul Dima Gheorghe-primar. 

           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.    9.810 din 05.03.2021, este următorul: 

 

1. Proces verbal al ședinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 26.02.2021 

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

în anul 2021. - 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 ordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 26.02.2021, 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 14 voturi “pentru”. 

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

ordinea de zi : 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-a înscris domnul consilier Velici Ion .  

Dl. consilier Velici Ion : În ședința anterioară am ridicat o serie de probleme, am solicitat să se 

modifice anexa , dați dovadă de sfidare sau poziție de forță.S-au dat niște motivări, dar nu stau în picioare 

pe articole de lege. 

La punctul 13  este  înscris lucrarea”Reactualizare studiu de fezabilitate , modernizare drum de 

interes local,DC 108, în comuna Bărcănști, județul Prahova. “ cu suma de 30.000 lei.Îmi aduc aminte că 

pe 9.12.2020 aceiași  lucrare  a fost   atribuită  SC Toges SRL  cu 12.000 lei. 
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Cu privire  la execuția  modernizării iluminatului public s-a prevăzut suma de 579.000 lei, la 

această lucrare au fost achitați  445 mii lei.Cât costă ? 1 milion de lei? 

Care este termenul de valabilitate al studiilor  topografice? Al studiilor geohidrotehnice? Aceste 

studii ar fi trebuit să le avem de la lucrările anterioare. 

Solicit ca raportul de specialitate la proiectele de hotărâri să fie cât mai detaliat, prin indicarea  

articolelor din actele normative :lege, ordonanța, hotărâre de guvern, fără abrevieri, cât mai clar.Să fie 

explicite pe articole și lege.Este sfidare, bătaie de joc, refuzați sistematic. 

D-na consilier achiziții publice Nicolae Geanina-Alina: Referitor la lucrarea de reactualizare 

studiu de fezabilitate DC 108 a fost achiziționata din SEAP în decembrie 2020, cu valoare de 12000 lei 

fara TVA, contractul a intrat in vigoare de la 04.01.2021, cu perioada de valabilitate 6 luni și este în curs 

de execuție .  Nu s-a facut nici o plată, aceasta se va face dupa recepția documentației . Am prevăzut 

suma de 30.000 lei cu TVA deoarece va fi necesară plata unor avize,acorduri și  ridicări topografice ce 

vor fi  solicitate prin certificatul de urbanism , acestea fiind suportate de achizitor (primăria). 

           Am prevăzut suma de 579.000 lei cu TVA pentru  investiția de modernizare și eficientizare a 

sistemului de luminat public  stradal  pentru că această investiție face obiectul  contractului de finanțare 

semnat cu AFIR TARGOVISTE, valoarea investiției nu este suportată integral de AFIR TARGOVISTE, 

deoarece sunt și sume neeligibile care se vor deconta din bugetul local, și conform contractului primăria 

trebuie să facă plătile,  ulterior acestea vor fi decontate în baza documentelor necesare. Menționez că a 

mai fost o investiție de modernizare a iluminatului public stradal care a fost executată și receptionată în 

anul 2020, realizată din fonduri proprii în valoare de 445000 lei fară TVA. 

D-na sef Serviciul Financiar Contabil Gheorghe Steluta Monica : Anexa la proiectul de hotărâre 

nu a fost modificată deoarece inițiatorul proiectului –domnul primar, a considerat că  nu necesită 

modificări, lucrările  prevăzute în anexa sunt lucrări în continuare și sunt necesare  afi efectuate. 

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 ?              10  voturi  

            Cine este împotriva?     1 vot( , Velici Ion ); 

            Cine se abţine ?                  3  voturi ( Lupu Valeriu, Matei Andrei și Dobre Liviu ) 

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 11, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.a)   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   _ voturi pentru ,  __ împotrivă, _  abțineri  , în ședința   ordinară a Consiliului Local 

Bărcănești  din data de    ______ 

      Afişat astăzi,   _____________, orele  _____ 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/

