
 

A N U N T 
 
 
 
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta  
decizională, republicată,Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce 
la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat Proiectul de hotărâre  nr.39/ 09.08.2021 
privind  numirea domnului consilier local Chistruga Stelian Ștefan   ca 
membru al Comisiei pentru dezvoltare economico - socială, buget-finanţe, amenajarea 
teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură şi protecţia mediului, gospodărie comunală, servicii şi comerț. 

 Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 
opinii cu valoare de recomandare cu privire la  Proiectul de hotarâre sus-
menţionat, , la secretarul general al  comunei Bărcăneşti până la data de 
19.08.2021, orele 14,00. 

Proiectul de hotarâre  însoţit de Referatul de aprobare  poate fi consultat 
pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti-eticheta Monitorul Oficial Local. 

 
 

 

 

  P R I M AR,                                         Secretar  general al comunei, 

 

         Gheorghe Dima                                                     Nicoleta Savu 
 
 

 

      Afişat astăzi, 09.08. 2021   , orele  18,00 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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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.39 din 09.08.2021 

privind  numirea domnului consilier local Chistruga Stelian Ștefan   ca membru al Comisiei pentru 

dezvoltare economico - socială, buget-finanţe, amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură şi protecţia mediului, gospodărie comunală, 

servicii şi comerţ 

 

Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, întrunit în ședință ordinară în data 

de ...............; 

 

Având în vedere prevederile : 

- art. 124 din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bărcănești  nr. 47 din 26.11.2020 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Bărcănești, județul Prahova pe domenii de 

activitate și stabilirea componenței acestora, cu modificările ulterioare; 

-  Ordinului   Prefectului Județului Prahova nr. 230/12.07.2021 privind constatarea încetării , de drept, 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui. Lupu Valeriu și declararea 

ca vacant a locului acestuia în Consiliul Local al comunei Bărcănești, județul Prahova;; 

- Încheierea finală (dezinvestire) a Judecătoriei Ploiești nr. 1428/22.07.2021, dosar nr. 

14418/281/2021, prin care se validează mandatul supleantului în funcția de consilier local al 

Comunei Bărcănești a domnului Chistrugă Stelian-Ștefan  - candidat  din partea  Partidului Social 

Democrat  (PSD), precum și  jurământul depus de domnul  Chistrugă Stelian - Ștefan  

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) , alin.(2) lit.a), alin.(3), art.14 alin.(9)  din  

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bărcăneşti, jud. Prahova, 

adoptat prin Hotarârea Consiliului  Local al comunei Bărcăneşti, jud. Prahova   nr. 18/ 31.03.2021; 

Văzând  : 

- Referatul de aprobare nr. 8074/05.02.2021  al domnului primar prin care se propune numirea 

domnului consilier local Chistrugă Stelian - Ștefan ca membru al Comisiei pentru dezvoltare 

economico – socială, buget-finanţe, amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, agricultură şi protecţia mediului, gospodărie comunală, servicii şi 

comerţ ; 

 - Raportul  compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului desemnat în 

vederea analizării și întocmirii rapoartului  de specialitate la Proiectul de hotărâre privind numirea 

domnului consilier local Chistrugă Stelian - Ștefan ca membru al Comisiei pentru dezvoltare 

economico - socială, buget-finanţe, amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, agricultură şi protecţia mediului, gospodărie comunală, servicii şi 

comerț; 
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 --  aavviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeșșttii  nominalizate  

în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor la Proiectul de hotărâre privind  numirea domnului 

consilier local Chistrugă Stelian - Ștefan   ca membru al Comisiei pentru dezvoltare economico - 

socială, buget-finanţe, amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public şi 

privat al comunei, agricultura şi protecţia mediului, gospodărie comunală, servicii şi comerţ;; 

  

--  aavviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  ccoommuunneeii    BBăărrccăănneeșșttii  nnrr............................  ddiinn  ..................................  ;; 

  

 În temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019  

privind Codul administrativ, cu modificările și completările, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , județul Prahova adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art.1. - Se numește   domnul consilier local    Chistrugă Stelian-Ștefan ca membru al 

Comisiei pentru dezvoltare economico - socială, buget-finanţe, amenajarea teritoriului și urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură şi protecţia mediului, gospodărie 

comunală, servicii şi comerț  (Comisia nr.1), comisie de specialitate în cadrul Consiliul Local al 

comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

 

Art.2. - La data adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotarârea 

Consiliului Local al Comunei Bărcănești  nr. 47 din 26.11.2020 privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al comunei Bărcănești, județul Prahova pe domenii de activitate și 

stabilirea componenței acestora. 

 

Art.3. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoștința persoanelor și autorităților 

interesate de secretarul general al comunei  Bărcănești. 

 

 

INIȚIATOR :               
Primar,  

 
                                                                   ................................. 

Gheorghe DIMA 

 

 

 
Redactată: N.S. 

Tehnoredactată: N.S./1 exp. 

 



 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre privind  numirea domnului consilier local 

Chistrugă Stelian-Ștefan  ca membru al Comisiei pentru dezvoltare economico 
- socială,buget-finanţe, amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultura şi protecţia mediului , 

gospodărie comunală, servicii şi comerţ (Comisia nr.1 ) 
 

 
 

Secretarul general al comunei  Barcanesti, judetul Prahova, 
procedând, in conformitate cu prevederile art.  243 alin.(1) lit.a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,la analiza  Proiectului de hotărâre 
privind  numirea domnului consilier local Chistrugă Stelian-Ștefan  ca 
membru al Comisiei pentru dezvoltare economico - socială,buget-finanţe, 
amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, agricultura şi protecţia mediului , gospodărie comunală, servicii şi 
comerţ (Comisia nr.1 ) , constată că sunt îndeplinite conditiile de legalitate si 
oportunitate prevazute de  OUG nr.57/2019  privind Codul administrativ  , 
cu modificările și completările ulterioare ,  şi   în consecinţa îl avizez 
favorabil  în scopul  adoptării sale  de catre Consiliul local al comunei 
Barcanesti, judetul Prahova. 
 
 

SECRETAR    GENERAL  AL COMUNEI, 
 

  .............................                                  

Nicoleta SAVU 
 

N.S./N.S./2 exp. 
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SECRETAR  GENERAL  AL COMUNEI  

Nr. 18.690 din   09.08.2021 

 

 



 

 

R A P O R T 
 la   Proiectul de hotărâre privind numirea domnului consilier local Chistrugă Stelian-Ștefan  ca 
membru al Comisiei pentru dezvoltare economico - socială,buget-finanţe, amenajarea teritoriului si 
urbanism,administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura şi protecţia mediului , 

gospodărie comunală, servicii şi comerţ (Comisia nr.1 ) 
 

 

Prin  Decizia Tribunalului Prahova nr. 1148/27.10.2020 , mandatul de consilier local al 
domnului Lupu  Valeriu  –P.S.D.  a fost validat. 

La data de 29.10.2020, domnul consilier local Lupu Valeriu-Partidul Social Democrat 
(P.S.D.) ) a depus juramantul.  
 Prin Hotarârea Consiliului Local al Comunei Bărcănești  nr.47 din 26.11.2020  s-au  
organizat  comisiile  de specialitate ale Consiliului local al comunei Barcanesti, judetul Prahova pe 
domenii de activitate si s-a  stabilit componenta acestora. 

Dl. Lupu Valeriu  a fost desemnat  ca  membru   în  Comisia nr. 1 – Comisia  pentru 
dezvoltare economico - socială,buget-finanţe, amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultura şi protecţia mediului , gospodărie comunală, 
servicii şi comerț. 
             Mandatul de consilier local al domnului Lupu Valeriu, a încetat , de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a  mandatului de consilier local , potrivit Ordinului   Prefectului 

Județului Prahova nr. 230/12.07.2021 , ordin prin care s-a declarat  ca vacant  a locului acestuia în 

Consiliul Local al comunei Bărcănești, județul Prahova.. 

             Ținând cont de  prevederilor  Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 

215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul alesilor locali, art. 100 alin. (33): “Candidatii inscrisi in liste, care nu au fost alesi, sunt 

declarati supleanti in listele respective. In caz de vacanta a mandatelor de consilieri alesi pe liste de 

candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante, in ordinea in care sunt inscrisi in liste daca, 

pana la data validarii mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau 

organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din partea carora au candidat 

supleantii confirma in scris , sub semnatura conducerilor judetene ale partidelor politice sau ale  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 
C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

Secretar general al comunei  

Nr.  18.689  /09.08.2021 

 

 

Repartizat  pentru  aviz  la comisiile Consiliului local al comunei Bărcănești : nr. 1 

cu adresa nr. ..........din ..........2021; nr.2  cu adresa nr. ..........din ..........2021 și nr.3  

cu adresa nr. ..........din ..........2021. 



 
organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, ca supleantii fac parte din 

partidul politic respectiv sau din organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.”  și de 
prevederile art.119 din O.U.G.  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, ocuparea locului vacant se face în ordinea în care sunt înscriși în lista 
supleanților pentru funcția de consilier local. 
 În conformitate cu art.122 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ulterioare, s-a transmis  Judecătoriei Ploiești documentele puse la dispoziţie de 
domnul  Chistrugă Stelian-Ștefan  –Partidul Social Democrat   , declarat supleant  pentru functia 
de consilier local la alegerile locale din 27 septembrie 2020, conform art. 114 alin.(2) lit.a) - d), 
precum si propunerea de validare a acestuia. 
                          Judecătoria Ploiești, în  dosar nr. 14418/281/2021, prin Încheierea finala (dezinvestire ) 
nr. 1428/22.07.2021 , ramasă definitivă , a validat mandatul supleantului   în funcția de 
consilier local al Comunei Bărcănești a domnului Chistrugă Stelian-Ștefan -candidat al 
Partidului  Social Democrat(P.S.D.).  

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(9)  din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Local al comunei Bărcăneşti, jud. Prahova, adoptat prin Hotarârea 

Consiliului  Local al comunei Bărcăneşti, jud. Prahova   nr. 18/ 31.03.2021   ,,  Schimbarea pe 

parcursul mandatului a componenţei comisiilor de specialitate se face prin hotărâre a consiliului local, 

pe bază de consens între consilierii locali”    . 

           Ca urmare a incetării mandatului domnului Lupu Valeriu  , locul acestuia ca membru   în  
Comisia nr.1  – Comisia pentru dezvoltare economico - socială,buget-finanţe, amenajarea 

teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura şi 

protecţia mediului , gospodărie comunală, servicii şi comerţ ,  va fi  ocupat de domnul Chistrugă 
Stelian-Ștefan . 

   În   acest sens  domnul primar a inițiat  Proiectul de hotărâre privind numirea domnului 
consilier local Chistrugă Stelian-Ștefan  ca membru al Comisiei pentru dezvoltare economico - 

socială,buget-finanţe, amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public şi privat 
al comunei, agricultura şi protecţia mediului , gospodărie comunală, servicii şi comerţ (Comisia nr.1 ) 

    Faţă de cele constatate ,  propun adoptarea de catre Consiliul Local Bărcăneşti, a 
Proiectului de hotărâre privind numirea domnului consilier local , pe care-l consider oportun şi 
legal. 

 
Secretar general al comunei, 

 
  .............................                                  

 

Nicoleta SAVU 

 

Redactat:N.S. 

Tehnoredactat:N.S./ 2 exp. 
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