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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. 11.403/ 31.03.2021 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 31.03.2021 , în şedinţa  ordinară  a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.70 /25.02.2021  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 14 consilieri  din 15, absent 

fiind domnul Tronaru Madalin  Bogdan , 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.    11.067  din 25.03.2021, este următorul: 

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

10.03.2021. 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice 

referitoare la circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului local al comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova- nr.20/18.03.2021-inițiator dl. Primar 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de inchiriere a suprafeței de 

1, 0 ha de pașune aflată în domeniul privat al comunei Barcanesti, judeţul Prahova ,nr. 

13.160/10.05.2018, încheiat între Comuna Bărcănești și domnul Adam Ștefan-

nr.18/18.03.2021. -inițiator dl. Primar 

4. Proiect de hotărâre privind închirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în 

proprietatea privată a Comunei Bărcănești, Județul Prahova, rămase disponibile in urma 

rezilierii unor contracte -nr.19/18.03.2021-inițiator dl. Primar 

5. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiei Comunitară Consultativa la nivelul 

comunei Bărcăneşti şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Comisiei Comunitare Consultativa- nr.16/ 15.03.2021-inițiator dl. Primar 
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6. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinţă pentru lunile aprilie,mai și 

iunie 2021 -nr. 14/10.03.2021-inițiator dl. Primar 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova -nr.15 / 15.03.2021-inițiator 

dl. Primar 

8. Proiect de hotarâre pentru aprobarea proiectului tehnic privind obiectivul de investiţii “ 

Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare cu apa în comuna Bărcăneşti, judeţul 

Prahova (etapa a-3-a) ’’ nr13/02.03.2021-inițiator dl. Primar 

9. Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2020 

10. Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2020 -întocmit  Trușcă 

Alina   

11. Raport de activitate pe anul 2020 al consilierilor locali 

12. Raport de activitate al comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul Consiliului Local 

al comunei Bărcănești  pentru anul 2020 

13. Raportul primarului privind starea economico-socială și de mediu a comunei 

Bărcănești, județul Prahova în anul 2020 

14. Raport de activitate pe anul 2020 al domnului viceprimar Vuță Viorel-Marius 

15. Probleme curente. 

   Primarul comunei, în calitate de iniţiator al proiectului ordinei de zi, solicită  

modificarea primului punct al ordinei de zi din  Proces verbal al ședinței extraordinare  a 

Consiliului Local al comunei Bărcănești din 10.03.2021, în Proces verbal al ședinței 

extraordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 29.03.2021, modificare 

impusă de faptul că ulterior convocării şi stabilirii proiectului ordinei de zi, Consiliul Local 

al Comunei Bărcăneşti s-a întrunit în şedinţă extraordinară la 29.03.2021, şedinţă în care s-

a aprobat procesul -verbal al şedinţei extraordinare din 10.03.2021. 

 Supusă votului , modificarea solicitată  a fost aprobată cu unanimitate de voturi, după 

care preşedintele de şedinţă supune aprobării  proiectul ordinei de zi  modificat , care 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 29.03.2021, 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 14 voturi “pentru”. 

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

pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile 

metodologice referitoare la circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului local al comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova nr.20/18.03.2021 

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 : 

   

         Cine este pentru ?        13 voturi  

         Cine este împotriva?      0 voturi; 

         Cine se abţine ?              1 vot (Velici Ion ). 
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 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 13, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3)  lit.i) 

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

Următorul punct al ordinei de zi este : Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării 

Contractului de inchiriere a suprafeței de 1, 0 ha de pașune aflată în domeniul privat al 

comunei Barcanesti, judeţul Prahova ,nr. 13.160/10.05.2018, încheiat între Comuna 

Bărcănești și domnul Adam Ștefan nr.18/18.03.2021. 

           Preşedintele de  şedinţă   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 ?              14 voturi  

            Cine este împotriva?            0 voturi 

            Cine se abţine ?                   0  voturi  

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 14, 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 hotărâre privind închirierea pajiștilor prin 

atribuire directă aflate în proprietatea privată a Comunei Bărcănești, Județul Prahova, rămase 

disponibile in urma rezilierii unor contracte nr.19/18.03.2021. 

            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 ?              14 voturi  

            Cine este împotriva?            0 voturi 

            Cine se abţine ?                   0  voturi  

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 15, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.g) 

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

Următorul punct al ordinei de zi este : Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiei 

Comunitară Consultativa la nivelul comunei Bărcăneşti şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei Comunitare Consultativa nr.16/ 15.03.2021. 

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

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

Valeriu. 

Domnul consilier Apostol Gheorghe -Daniel : Nu înţeleg oportunitatea  acestei comisii, 

propun ca această comisie să întocmească  un raport de activitate la 6 luni de activitate. 

Domnul consilier Cotolan Valeriu :Să prorogăm aprobarea acestei comisii,nu s-a 

prezentat organigrama, cine ocupă funcţie legal. Nu avem  populaţie de etnie rromă.Propun 

înlocuirea domnului Nicolae Dan-expert local pentru problemele rromilor din această comisie. 

Domnul consilier Velici Ion : De ce nu figurează directorul Liceului Tehnologic Agricol  

comuna Bărcăneşti  între cei 9 membrii? 

Domnul consilier Apostol Gheorghe -Daniel : Propun să-l înlocuim pe domnul Nicolae 

Dan cu d-na Director Pavel Geanina. 

Preşedintele de şedinţă supune votului consilierilor propunerea domnului consilier 

Apostol Gheorghe –Daniel, propunere care este respinsă cu  2 voturi împotriva-domnul Ionescu 

Dan şi domnul Lupu Valeriu , 7 abţineri : Badea Niculina, Vuţă Viorel-Marius, Tănase Madalin 

Nicolae, Gaşpar Iulian, Zamfir Eliza-Georgiana, Iancu Emil şi Toma Nicoleta-Mădălina şi  5 

voturi pentru :Cotolan Valeriu, Matei Andrei, Apostol Gheorghe –Daniel , Dobre Liviu şi Velici 

Ion. 
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Dl.consilier Gaşpar Iulian : Este o comisie consultativă,  nu are putere de  decizie. 

Domnul consilier Cotolan Valeriu :  Ştiţi foarte bine că anumite persoane au profitat de 

această poziţie, să fie scos din organigramă.  

Dl.consilier Velici Ion:Este foarte grav dacă aşa s-a întâmplat. 

 Dl.consilier Apostol Gheorghe –Daniel :  Primarul comunei ar fi trebuit înştiinţat ca acel 

salariat să intre în comisia de disciplină. 

 Dl.viceprimar Vuţă Viorel-Marius : Propun înlocuirea  domnului  Nicolae Dan cu 

domnul consilier Tronaru Mădălin-Bogdan . 

 Supusă votului propunerea domnului Vuţă Viorel-Marius este aprobată cu 13 voturi 

pentru  şi o abţinere –domnul Lupu Valeriu . 

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

proiectul de hotărâre  ,  în componenţa modificată  : 

            Cine este pentru ?              14 voturi  

            Cine este împotriva?            0 voturi 

            Cine se abţine ?                   0  voturi  

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 16, 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 :Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de 

sedinţă pentru lunile aprilie,mai și iunie 2021 nr. 14/10.03.2021. 

 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 ?              14 voturi  

            Cine este împotriva?            0 voturi 

            Cine se abţine ?                   0  voturi  

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 17, 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 :Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova- nr.15 / 

15.03.2021. 

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

S-a înscris domnul consilier Velici Ion : În Ordinul nr.25/2021 se prevede că pentru  

proiectele de hotărâri supuse votului în şedinţele  extraordinare  se vor solicita avizele comisiilor 

de specialitate. Nu avem voie să încălcăm prevederile OUG nr.57/2019.  

Deoarece nu  mai 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 ?                   1  vot(dl.Velici Ion )  

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 18, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.i) 

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

Punctul 8 al ordinei de  zi :Proiect de hotarâre pentru aprobarea proiectului tehnic privind 

obiectivul de investiţii “ Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare cu apa în comuna 

Bărcăneşti, judeţul Prahova (etapa a-3-a) ’’ nr13/02.03.2021. 

Dl.președinte de ședință invită  membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt. 
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Domnul consilier Apostol Gheorghe –Daniel : Pentru execuţie se ia în calcul  fonduri  din 

bugetul local al comunei Bărcăneşti şi alte fonduri ? 

Domnul Primar : Am depus documentație pentru finanțare prin PNDL care se va 

deschide în luna mai 2021. 

Domunul Lupu Valeriu :Pe 7 noiembrie 2017 am depus la PNDL altă documentaţie. 

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?            0 voturi 

            Cine se abţine ?                   0  voturi  

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 19, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.i) 

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

 Punctul 9 :Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2020. 

 Supus votului, raportul este însuşit cu 13 voturi pentru  şi o abţinere. 

 Următorul punct este : Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2020 

-întocmit  Trușcă Alina   

           Supus votului, raportul este însuşit cu 11 voturi pentru  şi 3 abţineri –Lupu Valeriu,Velici 

Ion şi Apostol Gheorghe-Daniel. 

 Următoarele puncte ale ordinei de  zi sunt : 

-Raport de activitate pe anul 2020 al consilierilor locali; 

-Raport de activitate al comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul Consiliului Local al 

comunei Bărcănești  pentru anul 2020; 

-Raportul primarului privind starea economico-socială și de mediu a comunei Bărcănești, județul 

Prahova în anul 2020; 

-Raport de activitate pe anul 2020 al domnului viceprimar Vuță Viorel-Marius. 

 Membrii consiliului local au luat la cunoştinţă  în timp util de  rapoartele 

prezentate.Consilierii locali care  au   fost investiţi în anul 2020 şi nu au depus acest raport,  sunt 

rugaţi să-l întocmească şi să-l depună la secretarul general al comunei. 

 Ultimul punct al ordinei de zi este :Probleme curente. 

La acest punct domnul Primar informează membrii consiliului local că  s-a  pregătit 

Centrul de vaccinare  la Centrul Cultural Istoric Mihai Viteazu , centru ce a fost dotat cu 

echipamente medicale  conform cerinţelor, centru ce urmează a fi deschis. 

Orange România a solicitat prin adresa nr.8600/17.02.2021  a  prelungirea închirierii unei 

suprafete de pe Castelul de Apă, sens în care s-a întocmit o  Nota de relații  al Serviciului 

Financiar Contabil. Privind solicitarea  sc Orange Romania S.A., notă de relații prezentată 

membrilor consiliului local. 

Domnul consilier Velici Ion : Nu sunt de accord, cea mai importanta problem este  dacă 

acest imobil se dărâmă , omoară oameni. 

Consiliul local, cu 13 voturi pentru si un vot împotrivă -domnul Velici Ion , sunt de acord 

cu demararea procedurii  de scoatere la licitaţie pentru închiriere, cu respectarea procedurii 

stabilită de OUG nr.57/2019. 

 Domnul consilier Apostol Gheorghe –Daniel :Vreau să vă propun limitarea vitezei  pe 

anumite străzi din comunale prin montarea de limitatoare de viteză şi cu acces doar pentru 

riverani . 
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 Aş vrea să ştiu dacă Primăria Comunei Bărcăneşti a  solicitat  accesarea programului 

ELENA , program prin care  se pot reabilita şcolile din comună. 

Domnul Primar : Şcolile sunt reabilitate, nu am transmis răspuns. 

Domnul consilier Apostol Gheorghe –Daniel : Prin adresa 102 din 06.01.2021 s-a răspuns 

că nu este necesar  reabilitarea termica a școlilor.Dacă am fi accesat acest program , unde se pot 

acorda fonduri de până la 15 milioane de euro pe fiecare proiect, puteam reabilita liceul , 

facturile la caldură ar fi scăzut.Consideraţi că nu este un proiect eligibil ? Suntem obligaţi  să 

găsim soluţii să menţinem activitatea liceului . 

Dl. Consilier Cotolan Valeriu : Liceul este o emblem  a comunei, v-aş ruga să nu tratăm 

cu  indiferenţă. 

Dl.consilier  Tănase Mădălin-Nicolae :Liceul este facut pentru şcoalăde meserii,ca să 

aducem copii  la aceste şcoli trebuie să  fie foarte bine puse lapunct, să le susţinem, noi ca şi 

consiliu local, să-i ajutăm să facă practică, altfel nu va veni nimeni. 

Dl.consilier  Cotolan Valeriu: Dumneavoastră ca şi mine, când ajungem la Centrul 

Cultural, terenul din jur este plin de buruieni. 

Domnul consilier Apostol Gheorghe –Daniel :Ce se întâmplă cu islazul de la Tătărani? 

Domnul Primar: Vreau să fac un gard. 

 

        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       15  voturi pentru ,    0   împotrivă,        abțineri  , în ședința   ordinară a 

Consiliului Local Bărcănești  din data de    20.04.2021. 

      Afişat astăzi,   21.04.2021, orele  14,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, jud.Prahova, 

și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 

Secretar  general al comunei, 

Nicoleta Savu 
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