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H O T Ă R Â R E  
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 25.08.2021; 

 

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. 18.643 din 09.08.2021 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  secretarului general al comunei nr. 18.689 din 09.08.2021   prin care se propune 

adoptarea Proiectului  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; 

 --  aavviizzeellee  ffaavvoorraabbiillee  aallee    ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr..11,,  22  șșii  33  ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  

BBăărrccăănneeșșttii;; 
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--  aavviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  ccoommuunneeii    BBăărrccăănneeșșttii  nnrr..1188..669900  ddiinn  0099..0088..22002211  ;; 

  

 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. 

 

         PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ , 

 

                                                                  ………………… 

                                                                      Liviu  DOBRE  

 

  Contrasemnează: 
                                                                               Secretarul  general al comunei 

                                                                                                            ……….…………….       

 Nicoleta SAVU  

 

 

 

Bărcăneşti, 25 august  2021 

Nr. 37 

Nr.consilieri ȋn funcţie 
   

15 ;  Nr.consilieri prezenţi 15   ; Nr.voturi pentru 15;   Nr. voturi ȋmpotrivă 

0;      Nr. voturi abţinere   0    .    

sistem de vot : deschis 

Redactată: N.S. 

Tehnoredactată: N.S./4 exp. 


