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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. 12.547/ 20.04.2021 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 20.04.2021 , în şedinţa  ordinară  a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.78 /15.04.2021  a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova.  

            D-na  Savu Nicoleta , Secretarul general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, împreună cu 

președintele de ședință  , domnul Cotolan Valeriu , ales  președinte de ședință pentru lunile aprilie, mai 

si iunie  2021 , conform HCL Bărcănești nr.17/ 31.03.2021 , face apelul nominal al consilierilor locali 

şi constată că sunt prezenți 11 consilieri si 4 consilieri online (Zamfir Eliza-Georgiana, Dobre Liviu, 

Toma Nicoleta Madalina și Tănase Nicolae –Mădălin)  ,din 15 , 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 , domnul Cotolan Valeriu   , 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 

proiectul ordinei de zi propus de dl.Primar. 

 Proiectul ordinei de zi , stabilit prin  dispoziţia de convocare şi transmis consilierilor locali prin 

adresa nr.    12.332  din 15.04.2021, este următorul: 

 

1. Proces-verbal al ședinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 31.03.2021 

2. P.H.C.L.  nr.17/15.03.2021 privind  indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a 

taxelor speciale, pentru anul 2022. 

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 . 

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. 

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 deșeurilor municipal în zonele: 2-

Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei, Nr. 1792/ 13.09.2016. 

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 . 

7. Raport privind situația gestionării bunurilor Comunei Bărcănești pe anul 2020-întocmit Primar 

Gheorghe Dima. 
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8. Probleme curente. 

 Preşedintele de şedinţă supune aprobării  proiectul ordinei de zi  , care 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 31.03.2021, 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 15 voturi “pentru”. 

 Damnul Cotolan Valeriu  , preşedintele de ședință, anunţă trecerea la al doilea  punct de pe 

ordinea de zi : P.H.C.L.  nr.17/15.03.2021 privind  indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a 

taxelor speciale, pentru anul 2022. 

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

S-a înscrisa : domnul consilier Apostol Gheorghe -Daniel și domnul Velici Ion . 

Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel : Acest proiect de hotărâre este o previziune, 

impozitele și taxelor sunt indexate cu rata inflației. 

Domnul consilier Velici Ion :  Codul fiscal prevede că  pentru anul fiscal următor, în toamna ,se 

aprobă  o hotarâre prin care sunt stabilite impozitele si taxele  în care să se țină cont de inflație. 

Deoarece  nu  mai   sunt înscrieri la cuvânt  , preşedintele de şedinţă supune votului  proiectul 

de hotărâre în forma propusă de inițiator : 

            Cine este pentru ?        14 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?              1 vot (Velici Ion ). 
 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 20, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3)  lit.c) din 

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

            Următorul punct al ordinei de zi este : 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 . 

           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 ?              15 voturi  

            Cine este împotriva?            0 voturi 

            Cine se abţine ?                    0  voturi  

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 21, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.a) din 

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

Punctul 4 al ordinei de zi este :  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.președinte de ședință invită  membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt. 

 S-au înscris: domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel, domnul consilier Velici Ion . 

 Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel : Analizând în comisia de buget proiectul de 

hotărâre am transmis mai multe solicitări de care nu s-a ținut cont. 

 

Am regăsit în buget prevăzute niște cheltuieli pentru Liceul Tehnologic Agricol care puteau fi acoperite 

prin programul ELENA. 

 În ședința anterioara s-a stabilit montarea unor limitatoare de viteză în comună, în special pe 

str.Cercelușilor, luminarea trecerilor de pietoni. 

Domnul consilier Matei Andrei a făcut adresa la CNAIR  referitor la luminarea  trecerilor de 

pietoni, care în 25.03.2021 a comunicat că nu se află în administrarea lor și să se adreseze 

primariei.Primaria trebuie să facă adresa oficiala, documentată ,pentru a putea primi un raspuns oficial. 

 Nu s-a prevazut nimic în buget pentru sumele  datorate către  SC Capoles Serv. 
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 Domnul consilier Velici Ion : Cu privire la P.H.C.L. la punctul 3, cap. 61.03.04-Poliție 

Comunitară sunt consemnate 122.000,00 lei pentru normă de hrană.Fondul de rezervă de 5% al UAT-

lui  nu se regăsește. De ce nu a fost prevăzut, dacă Legea nr.273/2006 ne obligă ? Este prevedere legală, 

nu hotarâm noi.Legea prevede principiul transparentei, vă rog să ne prezentați cand s-a supus proiectul 

de buget spre dezbatere public. 

Nu am primit  nici un plan al oportunității și eficienței investițiilor prevăzute în bugetul local. 

Cine trebuia să-l  întocmească ? De unde știm că aceste investiții sunt eficiente.S-au lansat niște cifre. 

D-na  Gheorghe Steluta Monica, sef Serviciul Financiar –contabil: Proiectul a fost  spre 

dezbatere publică pe data de 9 aprilie 2021. 

Deoarece nu mai sunt  alte înscrieri la cuvânt, președintele de ședință  propune  analizarea și 

aprobarea  proiectului de hotarâre pe articole, anexe și apoi în ansamblu. 

Președintele de ședință supune votului   art. 1 la proiectul de hotărâre –Bugetul de venituri și 

cheltuieli, pe titluri, pentru anul 2021, Sursa A-Finanțare integral de la buget în sumă de 16.421,00 mii 

lei venituri și 26.706,00 mii lei cheltuieli  și anexa nr.1 care face parte integrantă din proiect ,  în forma 

propusă de inițiator, după ce  fiecare indicator, atât la venituri cât și la cheltuieli, a fost  adoptat cu 

unanimitate de voturi    : 

            Cine este pentru ?              15 voturi  

            Cine este împotriva?            0 voturi 

            Cine se abţine ?                    0  voturi  

Astfel art.1 este adoptat cu unanimitate de voturi. 

Președintele de ședință supune votului membrilor consiliului local  art. 2 la proiectul de hotărâre 

–Bugetul de venituri și cheltuieli, pe titluri, pentru anul 2021, Sursa E- Activități finanțate integral din 

venituri  proprii în sumă de 155,00 mii lei venituri și 500,00 mii lei cheltuieli  și anexa nr.1A care face 

parte integrantă din proiect ,  în forma propusă de inițiator , după ce  fiecare indicator, atât la venituri 

cât și la cheltuieli, a fost  adoptat cu unanimitate de voturi    : 

            Cine este pentru ?              15 voturi  

            Cine este împotriva?            0 voturi 

            Cine se abţine ?                    0  voturi  

Astfel este adoptat  art. 2. 

După adoptarea art.2 și a anexei nr.1A ,  președintele de ședință  supune  dezbaterii art. 3 și 

anexa nr. 2 , care face parte integranta, privind Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare 

parțială sau integrală de la bugetul local. 

Membrii consiliului local sunt invitați să se înscrie la cuvânt. 

Domnul consilier Apostol Gheorghe – Daniel : De ce nu  este prevazută întreaga sumă pentru    

Inființare distribuție gaze naturale în satul Ghighiu ? 

Doamna Sef Serviciul Financiar-Contabil : Nu este prevazuta întreaga sumă deoarece avem 

doar acordul , urmând să obținem avizele, autorizația de construire,  proiectul tehnic. 

Domnul consilier Velici Ion : Revin cu  problema constituirii fondului de rezerva conform 

art.36 din Legea nr.273/2006, unde  se prevede că suntem obligați să constituim acest fond.V-aș ruga să 

refaceți bugetul. 

Deoarece nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt, președintele de ședință , dupa  aprobarea  cu  

unanimite de voturi a alocațiilor bugetare pe  fiecare investiție ,  supune votului membrilor consiliului 

local  articolul 3 privind aprobarea   Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare parțială 

sau integrală de la bugetul local, conform anexei 2 care face parte integrantă din proiect ,  în forma 

propusă de inițiator   : 

            Cine este pentru ?              15 voturi  

            Cine este împotriva?            0 voturi 

            Cine se abţine ?                    0  voturi  

Astfel  a fost adoptat art.3 și anexa 2 care face parte integranta . 
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Următorul articol care se supune dezbaterii și aprobării este art. 4 –Programul anual al lucrărilor 

de reparații curente  pe anul 2021, conform anexei nr. 3. 

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

S-au înscris : domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel și domnul  Velici Ion. 

Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel : Clădirea  Primăriei mai este în garanție ? Cum ne 

recuperăm  suma ? 

Domnul Primar : Ne vom recupera banii prin înscrierea la masa credală. 

D-na Gheorghe Steluta Monica, Șef Serviciul Financiar-Contabil: 50 de ani este garanția, 

garanția este de 41.000 lei, reprezentând 30%. 

Domnul consilier Velici Ion : În execuția liceului   este menționată suma de 30.000 lei pentru 

deschiderea automată a porților. 

D-na  Gheorghe Steluta Monica,Șef Serviciul Financiar-Contabil: În luna mai  vom prezenta 

contul de execuție pentru anul 2020, detaliat. 

Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt   , președintele de ședință supune votului art.4 și anexa 

3 la proiectul de hotărâre   ,  în forma propusă de inițiator  : 

            Cine este pentru ?              15 voturi  

            Cine este împotriva?            0 voturi 

            Cine se abţine ?                   0  voturi  

Astfel este adoptat articolul 4 al proiectului de hotărâre în forma propusă de inițiator. 

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

hotărâre , în general  ,  în forma propusă de inițiator  : 

            Cine este pentru ?              15 voturi  

            Cine este împotriva?            0 voturi 

            Cine se abţine ?                   0  voturi  

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 22, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.a) din 

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

Următorul punct al ordinei de zi este : 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 ș  transfer a deșeurilor 

municipal în zonele: 2-Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei, Nr. 1792/ 13.09.2016. 

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

Doamna consilier Badea Niculina  anunță membrii consiliului local  că nu votează acest proiect 

de hotărâre întrucât este salariata SC Rosal Grup , operatorul beneficiar al acestei actualizări de tarif. 

Deoarece  nu  mai   sunt înscrieri la cuvânt  , preşedintele de şedinţă 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. 23, 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 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.președinte de ședință invită  membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt. 

 S-au înscris :domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel, domnul consilier Lupu Valeriu și 

domnul consilie Velici Ion . 
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Domnul consilier Apostol Gheorghe -Daniel : În referatul de aprobare se precizează că 

autoritatea administrației publice locale poate stabili perioade de acordare mai mici de un an 

calendaristic. Propun acordarea normei de hrana pentru 12 luni. 

Domnul consilier Lupu Valeriu: Nu sunt de acord cu acordarea normei de hrana pentru 4 luni, 

le-am acordat toate drepturile stabilite de lege. 

Domnul consilier Velici Ion  : Consider că nu este justificat proiectul de hotărâre.Ce la 

determinat pe domnul Lupu Valeriu, fostul primar, să le ridice salariile? 

Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt,preşedintele de şedinţă supune votului consilierilor 

proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator ,care este aprobat  cu 12 voturi pentru şi  3 voturi 

abținere  : Matei Andrei, Apostol Gheorghe –Daniel  şi Velici Ion. 

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 24, 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 :  

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  D-na. insp. 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 privind situația gestionării bunurilor 

Comunei Bărcănești pe anul 2020-întocmit Primar Gheorghe Dima. 

 Membrii consiliului local au luat la cunoştinţă  în timp util de  raportul prezentat. 

 Domnul consilier Velici Ion : Nu sunt de acord cu acest raport deoarece nu se spune de sumele 

încasate din valorificarea bunurilor casate. 

 Președintele de ședință supune votului memebrilor consiliului local raportul prezentat, raport ce 

este însușit cu 12 voturi pentru din care 4 voturi online și 4 abțineri-Matei Andrei , Apostol Gheorghe-

Daniel, Velici Ion și Lupu Valeriu. 

 Ultimul punct al ordinei de zi este :Probleme curente. 

La acest punct  domnul consilier Iancu Emil aduce la cunoștința domnului primar și  celorlalți 

consilieri următoarele probleme: 

-Concetățenii noștrii care fac naveta după ora 20,00 , nu mai au nini un mijloc de transport în 

comun deoarece ultima mașină este la ora 20,00.Aș vrea să rugăm operatorul sa introducă o mașină la 

ora 22,00. 

-Referitor la gunoaiele care sunt peste tot în comună, domnilor consilieri să mai ieșim pe stradă, în 

locurile mai puțin vizibile, să preîntâmpinăm depozitarea de deșeuri , multe deșeuri fiind aduse de 

cetățenii din satul Pietroșani , comuna Puchenii Mari ,în satul Românești. 

 D-na consilier Badea Niculina : Amenzile pentru gunoi să fie transformate în muncă în folosul 

comunității. 

 Domnul consilier Cotolan Valeriu : O soluție ar fi achiziționarea unei mașini de tocat deșeuri. 

 Domnul consilier Tronaru Mădălin - Bogdan : În postura de  consilier stau de vorbă cu  

cetățenii, să luăm în calcul să  facem un părculeț pentru copii la fosta Școală Pușcași, un lucru bun cu 

cheltuieli minime.Referitor la inundațiile care se produc în timpul ploilor propun să facem o acțiune de 

curățare a canalului . 

 Domnul consilier Apostol Gheorghe –Daniel: Referitor la aspectele semnalate de domnul 

consilier Iancu Emil privind  depozitarea de  deșeuri pe raza comunei,ar fi o soluție ca poliția locală să 

fie dotată cu biciclete, fiecare polițist local să meargă în altă direcție. 

Un alt aspect pe care vreau să-l aduc la cunoștință este lipsa pubelelor de la cimitire. Referitor la 

curățenia comunei , vreau să facem o acțiune de voluntariat  , acțiune care să fie sprijinită de autoritatea 

locală. 



6 

 

Domnul Primar : Vă aduc la cunoștință că  în perioada 22-23.04.2021 voi efectua concediul de 

odihnă, iar atribuțiile ce sunt date prin lege în competența primarului, ca șef al administrație publice 

locale, sunt delegate domnului viceprimar Vuță Viorel Marius conform Dispoziției nr.80/19.04.2021. 

 

        Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară  lucrările acesteia închise. 

 

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Secretar  general al comunei, 

                            Valeriu Cotolan                                                      Nicoleta  Savu 

       

      Aprobat  cu    14    voturi pentru ,   0    împotrivă,    0    abțineri  , în ședința   ordinară a Consiliului 

Local Bărcănești  din data de    26 mai 2021. 

      Afişat astăzi,   27 mai 2021, orele  16,00 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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