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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.   16.123  / 23.06.2021 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 23.06.2021 , în şedinţa  ordinară  a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr. 124/26.06.2021  a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova.  

            D-na  Dumitru Carmen - Mihaela, Inspector, persoană desemnată cu atribuții de Secretar 

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 14 consilieri, 

(domnul Tănase Mădălin-Bogdan-online ),  din 15, domnul consilier Valeriu Lupu fiind absent, ședința  

având cvorumul necesar. 

La lucrările şedinţei participă d-na Dumitru Carmen – Mihaela, inspector în cadrul Primăriei 

comunei Bărcăneşti ,  domnul Primar Dima Gheorghe , dl.Chiriac Marius – Ciprian, cetațean al 

comunei care domiciliază pe str. Gălbenelelor din satul Românești. 

           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, în calitate de iniţiator . 

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

adresa nr.    15.823  din 16.06.2021, este următorul: 

1. Proces-verbal al ședinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 26.05.2021 

2. P.H.C.L. nr. 30 /10.06.2021 privind  aprobarea Studiului de fezabilitate  pentru obiectivul de 

investiţii  “ Înfiinţarea distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  

Prahova” şi  principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii. 

3. 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 26.05.2021, 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”. 

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

ordinea de zi : P.H.C.L. nr. 30 /10.06.2021 privind  aprobarea Studiului de fezabilitate  pentru 

obiectivul de investiţii  “ Înfiinţarea distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna  

Bărcăneşti, Judeţul  Prahova” şi  principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

     Înainte de a fi invitați membrii consiliului la cuvânt, dl. Președinte de ședință prezintă d-lor 

consilieri amendamentul d-lui consilier Velici Ion la proiectul de hotărîre sus menționat și dă citire 

Notei de fundamentare a d-lui primar cu privire la acest amendament.  
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 Dl. Velici Ion precizează că amendamentul său nu s-a referit doar la o greșeală de redactare din 

2019 corect fiind 2021, ci și la unele prețuri ale materialelor, de ex. prețul acelei vane speciale care este 

foarte mare,  astfel dânsul este nemulțumit de ce este cuprins în nota de fundamentare. 

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. 29, cu respectarea prevederilor  139 alin.(3)  lit.e) şi art.196 

alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

 Punctul 3 al ordinei de zi: Probleme curente. 

  Președintele de ședință îl invită pe dl. Chirica Marius – Ciprian să ia cuvântul 

  Acesta spune că este locuitor al satului Românești, str. Gălbenelelor, și că s-a prezentat 

la acestă ședinâă pentru a adduce în discuție mai multe probeleme cu care se confruntă locuitorii acestei 

străzi. Prima problemă este cea a canalului cum vii dinspre Bărcănești spre Pușcași, canal situat în 

spatele grădinilor oamenilor, care în urma ploilor din ultima perioada a creat mari problem, grădinile 

cetățenilor fiind inundate. O altă problemă este cea a gunoiului aruncat de diverși cetățeni, Poliția 

Locală să-și facă datoria să-i amendeze, să le confiște căruțele, a faptului că această stradă nu 

beneficiază de iluminat public, o mare parte din cetățeni sunt de etnie rromă și nu s-a făcut nimic pentru 

integrarea lor în societate macar cu ajutorul fondurilor europene. 

  Referitor la problema canalului dl. Primar spune că acesta este acoeprit de pomi și foarte 

multă vegetație, dacă oamenii ar contribui la curățarea lui prin înlăturarea acestei vegetații acesta ar 

putea fi refăcut de Primărie.  

  Dl. consilier Apostol Daniel precizează că datorită declarării la ultimul recesământ a 

unui număr foarte mic de cetățeni de etnie rromă, pentru a se putea accesa diverse fonduri trebuie să 

avem 5% din populația comunei de această etnie, noi nu întrunim această condiție. 

  Dl. Consilier Cotolan Valeriu precizeaza că depinde curățenia comunei și de 

comportamentul nostru, cum respectăm acest lucru, dânsul relatează o întâmplare petrecută în urmă cu 

câteva zile  când a văzut niște tineri în stația de autobus nou instalată de Primărie , aceștia aruncând 

cutii de bere pe jos cu toate câ era amplasat un cos de gunoi în imediata apropiere, a coborât la aceștia 

încercând să aibă o discuție cu ei, dar a fost în zadar. 

  Dl. Consilier Apostol Daniel îl întreabă pe dl. Chiricac dacă vede o soluție pentru 

rezolvarea problemei. Acesta îî răspunde prin înmulțirea amenzilor, iar în cazul în care nu le plătesc să 

muncească pentru ele. 

  Dl. Consilier Tronaru Mădălin spune că au solicitat celor de la Rosal să le comunice câte 

familii au abonament pentru ridicarea gunoiului din ce număr total de familii de pe raza comunei. Dl. 

Consilier Apostol Daniel precizează că s-a primit răspuns, dar cineva din Primărie să se ocupe să vadă 

cine are si cine nu abonament la plata gunoiului. 

  Dl. Primar spune că problema primordial nu este să mărim numărul abonaților, ci să 

plătească măcar cei ce au abonament lunar gunoiul. 

  Dl. Consilier Cotolan Valeriu precizeaza că a intrat mașina de la Rosal pe str. 

Garofițelor, fostă Pielari, să ridice gunoiul doar de la cei care au achitat abonamentul lunar și i-a fost 

sparte gemurile masinei de nemulțumirea oamenilor fiind necesară intervenția Poliției 

  Dl. Chiriac întreabă cine este consilierul pentru strada Garofițelor.Dl. Apostol îi 

răspunde că nu există un consilier anume pentru anumite străzi, că d-nii consilieri sunt pentru toată 

comuna. 

  Dl. Chiriac întreabă dacă este în Primărie o persoană care să se ocupe cu fonduri 

europene. Dl. Primar îi spune că  nu, iar dl. Apostol îi răspunde că sunt prevăzute în organigramă 3 

posturi dar că sunt toate vacante. 
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  Dl. Consilier Velici Ion aduce în discuție problema ridicată de dânsul în urmă cu câteva 

ședințe și pentru care nu a primit nici până în prezent răspuns, și anume cea a gunoiului din zona 

Țigănie din satul Tătărani care afectează terenurile arabile ale oamenilor. 

 Dl. Primar îi comunică că s-a ocupat personal de această problemă, a fost în zona respectivă și 

așteptăm pe cei de la Rosal să aibă utilajul necesar pentru ridicarea gunoiului. 

 Dl. Consilier Apostol Daniel spune că vrea să prezinte d-lor consilieri două inițiative cu privire 

la emiterea a două proiecte de hotărâri pentru care le cere acordul de principiu. 

 Primul proiect este cu privire la modernizarea infrastructurii  și anume a drumurilor de acces la 

terenurilor agricole prin Programul Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 pe de o parte, iar pe de altă parte 

prin fonduri europene. 

 Al doilea proiect este cu privire la scoaterea unei parcele din islazul Tătărani pentru înființarea 

unui loc de joacă, dl. Consilier Apostol precizează că a fost la Direcția Agricolă a obținut un aviz de 

principiu. Acest proiect va putea fi realizat atât cu contribuția agenților economici de pe raza comunei, 

cât și cu fonduri europene. 

 Dl. primar spune că referitor la primul proiect acesta va necesita cadastru la toate tarlalele cu 

care se învecinează, ceea ce va fi foarte greu de realizat. 

 Referitor la locul de joacă, dl. Consilier Dobre spune că fiecare sat va trebui să aibă un loc de 

joacă. 

 Dl. Președinte de ședință propune să voteze pentru acordul de principiu pentru cele două 

propuneri ale d-lui consilier Apostol, fiind votat cu unanimitate de voturi. 

 D-na consilier Badea Niculina ridică problema cănilor de pe străzi mai ales a celor care sunt 

lăsați liberi de stăpâni să circule pe străzi. 

 Dl. Primar spune că adăposturile nu mai primesc alte animale fiind pline, ne va fi foarte greu să 

găsim o suluție pentru aceștia. 

 

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

 

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           P.   Secretar  general al comunei, 

                            Valeriu Cotolan                                                      ……………………. 

             Carmen – Mihaela Dumitru, Inspector 

       

      Aprobat  cu   13    voturi pentru ,   0    împotrivă,    0    abțineri  , în ședința   ordinară a Consiliului 

Local Bărcănești  din data de    28 iulie 2021. 

      Afişat astăzi,  30.07.2021     iulie 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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