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P R O I E C T     DE   D I S P O Z I T I E 

privind convocarea  Consiliului local al comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova, în şedinţa  ordinară la data de  29.09.2021, orele 16,00 

 

   În temeiul  art.133 alin. (1), art. 134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(5) ,  art. 

155  și art. 196  alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 

Primarul comunei Barcăneşti,judeţul Prahova, emite prezenta  dispoziţie. 

                 
Articol  1.  Consiliul local al comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova,  este 

convocat  în sedinţa  ordinară la data de  29.09.2021, orele 16,00, la sediul Primăriei 

comunei Bărcăneşti din comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor nr.108, jud. 

Prahova, unde se va dezbate  proiectul  ordinei de zi, prevăzut in anexa ce face parte 

integranta din prezenta dispoziție. 

 Articol 2. (1) Materialul înscris pe  proiectul ordinei de zi este  pus la dispoziția  

consilierilor locali  potrivit  opțiunilor  acestora ,  în format letric ,  prin comunicare la 

domiciliu, sub semnatura acestora,  sau în format electronic, prin comunicare la 

adresele de  e- mail indicate. 

(2) Consilierii locali sunt  invitați să  formuleze și să depună   amendamente asupra 

proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi. 

 Articol 3. Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanelor si 

autoritatilor interesate si vor fi  aduse la cunostinta publica prin grija secretarului 

general al unitatii administrativ-teritoriale. 

  
P  R I M A R, 

                                                                     

Gheorghe DIMA 

Avizat pentru legalitate:                                                                                                           

Secretar  General al comunei , 

                                                                                             ………………. 
  Nicoleta SAVU                                         

Bărcăneşti, 23.09.2021 

Nr. 191 

n.s./n.n/ 1 exp. 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 

 

 



 

Page 2 of 3 

 

 

Anexă la Proiect Dispoziție nr. 191/ 23.09.2021 

 

Proiectul ordinei de zi al Ședinței ordinare a C.L. Bărcănești din data de  29.09.2021: 
 

 
Nr. 
Crt. 

 

Punct proiect ordine de zi 

 

Initiator  

Comisiile de  

specialitate  

cărora le-au 

fost trimise 

spre avizare 

proiectele de 

hotărâri 

 Tipul Avizelor  

emise 

1 Procesul verbal al ședinței ordinare din 

25.08.2021 a Consiliului Local al comunei 

Bărcănești, județul Prahova 

- - - 

 

2 
P.H.C.L nr.38/09.08.2021   pentru 

aprobarea “ Strategiei de dezvoltare locala 

a Comunei Barcanesti, judetul Prahova 

pentru perioada 2021-2027” 

Dl.Primar Comisiilor de 

specialitate nr.1,   

nr.2 și nr. 3  

-Comisia nr.1-aviz favorabil; 

-Comisia nr.2- aviz favorabil 

-Comisia nr.3-aviz favorabil 

 

3 

P.H.C.L nr.41/02.09.2021   privind  

aprobarea transformării unei funcţii 

publice din organigrama şi  statul de 

funcţii  al  aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova 

 

Dl.Primar Comisiilor de 

specialitate nr.1,   

nr. 2 și nr. 3  

-Comisia nr.1-aviz favorabil; 

-Comisia nr.2- aviz favorabil 

-Comisia nr.3-aviz favorabil 

4 P.H.C.L nr.42/03.09.2021   privind 

alegerea președintelui de ședinţă   pentru 

lunile octombrie, noiembrie   și  

decembrie 2021 

 

Dl.Primar Comisiilor de 

specialitate nr.1,   

nr. 2 și nr. 3  

-Comisia nr.1-aviz favorabil; 

-Comisia nr.2- aviz favorabil 

-Comisia nr.3-aviz favorabil 

5 

 

P.H.C.L nr.43/08.09.2021   privind  

aprobarea Studiului de fezabilitate 

pentru obiectul de investitii 

’’MODERNIZARE DRUM  DE 

INTERES  LOCAL  STRADA 

GAROFIȚELOR (D.C.108), ÎN 

COMUNA BĂRCĂNEȘTI, JUDEȚUL 

Dl.Primar Comisiilor de 

specialitate nr.1,   

nr. 2 și nr. 3  

-Comisia nr.1-aviz favorabil; 

-Comisia nr.2- aviz favorabil 

-Comisia nr.3-aviz favorabil 
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P R I M A R 
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PRAHOVA”  şi principalii indicatori 

tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii 

 

6 

 

 

 

 

P.H.C.L nr.44/08.09.2021   pprriivviinndd    

ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr    CCoonnssiilliiuulluuii  

llooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    îînn  ccoonnssiilliiiillee  

ddee  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  aallee    uunniittăăţţiilloorr  ddee  

îînnvvăăţţăămmâânntt    ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă    ddiinn  

ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeețțuull  PPrraahhoovvaa    

 

Dl.Primar Comisiilor de 

specialitate nr.1,  2 

și  

nr. 3  

-Comisia nr.1-aviz favorabil; 

-Comisia nr.2- aviz favorabil 

-Comisia nr.3-aviz favorabil 

7 

 

P.H.C.L nr.45/10.09.2021  pprriivviinndd    

ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttiilloorr      

CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    

îînn  CCoommiissiiiillee    ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  

aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii    ((CCEEAACC))    aall  

uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  

jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  

PPrraahhoovvaa    

 

  

Dl.Primar Comisiilor de 

specialitate nr.1,  2 

și  

nr. 3  

-Comisia nr.1-aviz favorabil; 

-Comisia nr.2- aviz favorabil 

-Comisia nr.3-aviz favorabil 

8 

 

P.H.C.L nr.46/10.09.2021  pprriivviinndd    

ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttiilloorr      

CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    

îînn  CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu      pprreevveenniirreeaa  ssii  

ccoommbbaatteerreeaa  vviioolleenntteeii  îînn  mmeeddiiuull  şşccoollaarr  

aall  uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ccuu  

ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  

BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa    

 

 

Dl.Primar Comisiilor de 

specialitate nr.1,  2 

și  

nr. 3  

-Comisia nr.1-aviz favorabil; 

-Comisia nr.2- aviz favorabil 

-Comisia nr.3-aviz favorabil 

9 

 

P.H.C.L nr.47/10.09.2021  pentru  

revocarea Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Bărcănești  nr. 36 din 28 iulie 

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  

 

Dl.Primar Comisiilor de 

specialitate nr.1,  2 

și  

nr. 3  

-Comisia nr.1-aviz favorabil; 

-Comisia nr.2- aviz favorabil 

-Comisia nr.3-aviz favorabil 

10 Probleme curente    

Intocmit: 
Secretar general al comunei 

 
Nicoleta SAVU 

 
1 exp. 


