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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.   18.192  / 28.07.2021 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 28.07.2021 , în şedinţa  ordinară  a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr. 144/21.07.2021  a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova.  

Deoarece  domnul Cotolan Valeriu a fost ales președinte de ședință pentru lunile aprilie, mai și  

iunie 2021, ședința de consiliu, până la alegerea președintelui de ședință, este asigurată de cel mai în 

vârstă consilier, respectiv de domnul Iancu Emil. 

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

domnul  Iancu Emil ,  președinte de vârstă, face apelul nominal al consilierilor locali şi constată că sunt 

prezenți 13 consilieri, (domnul Tronaru  Madălin –Bogdan -online ),  din 14, doamna consilier local 

Toma Nicoleta- Mădălina  fiind absentă, ședința  având cvorumul necesar. 

La lucrările şedinţei participă d-na Savu Nicoleta , secretar general al comunei  ,  domnul  Dima 

Gheorghe, primar . 

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

adresa nr.    17.737  din 21.07.2021, este următorul: 

1.  Procesul verbal al ședinței ordinare din 23.06.2021 

2. P.H.C.L. nr.31 /12.07.2021 privind alegerea președintelui de ședinţă   pentru lunile iulie, august  și 

septembrie  2021 

3. P.H.C.L nr.32/12.07.2021   privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli        pe semestrul I  al 

anului 2021 

4. P.H.C.L. nr.33/12.07.2021 privind  aprobarea  rectificarii  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.34 /12.07.2021 privind analiza  stadiului  de înscriere a datelor  în registrul 

agricol  pentru  semestrul  I  anul 2021   şi stabilirea  masurilor  pentru eficientizarea acestei 

activităţi 
6. P.H.C.L. nr.35 /12.07.2021 privind accesul în teren și folosință temporară de către S.C. CONPET 

S.A.Ploiești   a unei suprafețe de 3531,8 mp , categoria drum, aparținând domeniul public al Comunei 

Bărcănești ,Judetul Prahova  

7. P.H.C.L. nr.36 /12.07.2021 privind accesul în teren și folosința temporară de către SC CONPET S.A. 

Ploiesti, a unei suprafețe de  11.513, 6 mp  pășune, teren  aflat în  domeniul privat al comunei 

Bărcănești, județul Prahova,  teren ce face obiectul unor contracte de  închiriere 

8. P.H.C.L. nr.37 /12.07.2021 privind accesul în teren și folosința temporara de către SC CONPET S.A. 

Ploiesti, a unei suprafețe de  4089,1 mp   , teren  aflat  la dispoziția Comisiei Locale de fond funciar  al 

comunei Bărcănești, județul Prahova  

9. Raport  privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfașurată în 

semestrul I al anului 2021,  nr. 17.164/ 12.07.2021 
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10.Probleme curente. 

  Președintele de vârstă  supune aprobării  proiectul ordinei de zi  , care este aprobat cu  

unanimitate de voturi. 

  După aprobarea ordinei de zi ,preşedintele de  vârstă  propune trecerea la primul punct al  

ordinei  de zi : Proces verbal al ședinței ordinare   a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 

23.06.2021, 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 13 voturi “pentru”. 

Domnul Iancu Emil   , preşedintele de vârstă , anunţă trecerea la al doilea  punct de pe ordinea 

de zi : P.H.C.L. nr.31 /12.07.2021 privind alegerea președintelui de ședinţă   pentru lunile iulie, august  

și septembrie  2021. 

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

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

hotărâre în forma propusă de inițiator : 

            Cine este pentru ?        13 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?              0 voturi. 
 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 30, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. 

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

 După adoptarea hotărârii privind alegerea președintelui de ședință,conducerea ședinței este 

preluată de domnul Dobre Liviu, ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2021. 

 S-a prezentat și doamna consilier local Toma  Nicoleta- Mădălina .  

Punctul 3  al ordinei de zi  este P.H.C.L nr.32/12.07.2021   privind execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli              pe semestrul I  al anului 2021. 

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

S-a înscris domnul consilier Velici Ion : Am tot insistat  și în mandatul anterior  și în mandatul 

prezent, ca în referatele de aprobare și în rapoartele de specialitate care însoțesc proiectele de hotărâri, 

să fie cât mai explicite, pe înțelesul tuturor, procentaj de realizare.Văd că există excedent : unde s-a 

greșit, cine se face vinovat, ce măsuri s-au luat. Înșirăm date, suntem în imposibilitatea  de a discerne, 

în toate referatele  nu se face referire  de ce nu s-au îndeplinit aceste proiecte ale noastre. 

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

de hotărâre în forma propusă de inițiator, pe fiecare capitol, fiecare  capitol fiind adoptat cu 13 voturi  

pentru și o abținere- domnul Velici Ion , după care  președintele de ședință   supune votului  proiectul 

de hotărâre   integral, în forma propusă de inițiator: 

            Cine este pentru ?        13 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?              1 vot ( domnul Velici Ion ). 

 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 31, 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.33/12.07.2021 privind  aprobarea  rectificarii  

bugetului local al comunei Bărcănești, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate 

integral sau partial din venituri proprii,pe anul 2021. 

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

Deoarece  nu   sunt înscrieri la cuvânt  , preşedintele de  ședință   supune votului membrilor 

consiliului local fiecare articol al   proiectul de hotărâre și fiecare anexa , în forma propusă de inițiator, 

pe fiecare capitol, fiecare  capitol fiind adoptat cu 14 voturi  pentru. Astfel este adoptat articolul 1 și 

anexa nr.1 , articolul 2 și anexa nr.1A,  articolul nr.3 și anexa nr.2-Lista obiectivelor de investiții. 

La dezbaterea articolului nr. 3 s-a înscris la cuvânt domnul consilier Apostol Gheorghe- Daniel 

care în cuvântul său  precizează că la capitolul 66.02-Sanatate apare SF construire dispensar, LA CAP. 
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74.02-protecția mediului sunt prevazute 630 mii lei din care s-au cheltuit 112 mii lei și solicit să se 

comunice cât s-a plătit până acum. 

Domnul consilier Velici Ion : La mediu  au fost alocați 800 mii lei, s-au cheltuit 300 mii lei, mă 

declar total nemulțumit, de ce nu s-a realizat.Tot la mediu intră și depozitele  de gunoaie.Trebuie să 

arătăm  motivele pentru care nu s-a realizat  indicatorii din buget. 

Dl. Primar : Am luat doua containere. 

Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele supune votului  articolul 4 și anexa nr. 3-

Programul anual  de investiții, care supus votului este adoptat cu unanimitate de voturi. 

După adoptarea fiecărui articol din proiectul de hotărâre , deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt, 

președintele de ședință supune votului  proiectul de hotărâre    integral, 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. 32, 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 5 al ordinei de zi este : P.H.C.L. nr.34 /12.07.2021 privind analiza  stadiului  de 

înscriere a datelor  în registrul agricol  pentru  semestrul  I  anul 2021   şi stabilirea  masurilor  

pentru eficientizarea acestei activităţi. 

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

Deoarece  nu   sunt înscrieri la cuvânt  , preşedintele de  ședință   supune votului membrilor 

consiliului local proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator : 

            Cine este pentru ?        13 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?              1 vot- domnul Apostol Gheorghe- Daniel . 

 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 33, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. 

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

 Următorul punct este punctul 6: P.H.C.L. nr.35 /12.07.2021 privind accesul în teren și folosință 

temporară de către S.C. CONPET S.A.Ploiești   a unei suprafețe de 3531,8 mp , categoria drum, 

aparținând domeniului  public al Comunei Bărcănești ,Judetul Prahova. 

Deoarece  nu   sunt înscrieri la cuvânt  , preşedintele de  ședință   supune votului membrilor 

consiliului local 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. 34, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.g) din 

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

Punctul 7 al ordinei de zi este : . P.H.C.L. nr.36 /12.07.2021 privind accesul în teren și folosința 

temporară de către SC CONPET S.A. Ploiesti, a unei suprafețe de  11.513, 6 mp  pășune, teren  aflat în  

domeniul privat al comunei Bărcănești, județul Prahova,  teren ce face obiectul unor contracte de  

închiriere. 

Deoarece  nu   sunt înscrieri la cuvânt  , preşedintele de  ședință   supune votului membrilor 

consiliului local 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. 35, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.g) din 

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

Punctul 8 al ordinei de zi este : P.H.C.L. nr.37 /12.07.2021 privind accesul în teren și folosința 

temporara de către SC CONPET S.A. Ploiesti, a unei suprafețe de  4089,1 mp   , teren  aflat  la 

dispoziția Comisiei Locale de fond funciar  al comunei Bărcănești, județul Prahova . 
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Președintele de ședință invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt. 

Domnul Velici Ion  propune ca din terenurile aflate la dispoziția comisiei locale  să se atribuie 

domnului Marcu Iosif, care are drepturi legale și care a tot  a venit să solicite constituirea  dreptului de 

proprietate pentru că a lucrat în agricultură, la fostul S.M.A.. 

Domnul Primar : Terenurile care sunt la dispoziția comisiei locale sunt terenuri care fac obiectul 

legilor fondului funciar, terenuri care se retrocedează persoanelor cărora li s-a reconstituit  dreptul de 

proprietate.Constituirea dreptului de proprietate, așa cum solicită domnul Marcu Iosif, se poate face 

doar după finalizarea   aplicării legilor fondului funciar. 

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

consiliului local 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. 36, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3)   lit.g) din 

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

 Punctul 9 al ordinei de zi este :  Raport  privind activitatea asistenților personali ai persoanelor 

cu handicap grav, desfașurată în semestrul I al anului 2021 nr. 17.164/ 12.07.2021 întocmit de inspector 

SPAS , Dumitru Carmen Mihaela.  

Raportul este însușit cu unanimitate de voturi de membrii consiliului local. 

Ultimul punct al ordinei de zi este  :Probleme curente. 

 Domnul  consilier Cotolan Valeriu : Vreau să-l rog pe domnul viceprimar să fie mai multă 

vigilență pentru stațiile de autobus, să găsim soluții împreună cu poliția locală. 

 Aș dori să știu în ce stadiu suntem cu  lucrarea de racordare a satului Ghighiu la rețeaua de gaze 

naturale. 

 Domnul Primar : Documentația este depusă la Distrigaz Sud pentru avizare. 

 Domnul consilier Velici Ion : Tătăranul este  bântuit de mistreți, la calea ferată. 

 Domnul consilier Apostol  Gheorghe –Daniel : În ședința din iunie a fost prezent și un cetățen 

din satul Românești care  sesiza faptul că  cetățenii din zonă aruncă gunoi în canalul din spatele  

curților, canal care este înfundat și care se revarsă când plouă,  inundând curtile oamenilor. Ce măsuri 

s-au luat pentru remedierea aspectelor semnalate ? 

 Domnul Primar : Am verificat aspectele sesizate de acest cetățean,  o să-l curățăm. 

 Domnul consilier Apostol  Gheorghe –Daniel : În ce stadiu suntem cu proiectul de canalizare ? 

 Domnul Primar : Se lucrează. 

  

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

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Secretar  general al comunei, 

 

              ………………………………..                                       ……………………. 

   Liviu DOBRE          Nicoleta SAVU    

 

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

Local Bărcănești  din data de    25  august  2021. 

      Afişat astăzi,  26.08.2021     , orele  16,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, jud.Prahova, și 

site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 

 

Secretar  general al comunei, 

Nicoleta Savu 

http://www.barcanesti.ro.-m.o.l/

