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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.   19.223  / 25.08.2021 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 25.08.2021 , în şedinţa  ordinară  a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr. 165/19.08.2021  a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova.  

 

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

președintele de ședință  , domnul  Liviu Dobre , ales  președinte de ședință pentru lunile  iulie, august și 

septembrie 2021 , conform HCL Bărcănești nr.30/ 28.07.2021 , face apelul nominal al consilierilor 

locali şi constată că sunt prezenți 14 consilieri, (domnul Cotolan Valeriu și domnul Matei Andrei –on-

line ),  din 14, ședința  având cvorumul necesar. 

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

domnul Primar Dima Gheorghe , dl.Chistrugă Stelian -Ștefan. 

           Președintele de ședință , domnul  Liviu Dobre    , 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. 

            Proiectul ordinei de zi , stabilit prin  dispoziţia de convocare nr. 165 din 19.08.2021 şi transmis 

consilierilor locali prin adresa nr.    19.223  din 19.08.2021, este următorul: 

1. Procesul verbal al ședinței ordinare din 28.07.2021 a Consiliului Local al comunei Bărcănești, 

județul Prahova 

2. Depunerea  jurământului  de către domnul Chistrugă Stelian-Ștefan , supleant al cărui mandat  a  

fost validat de Judecătoria Ploiești prin Încheiere  finala (dezinvestire)  nr.1428/22.07.2021, rămasă 

definitivă  prin neapelare. 

3. P.H.C.L nr.32/12.07.2021   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. 

4.Probleme curente. 

Supus votului, proiectul ordinei de zi este aprobat cu  unanimitate de voturi. 

 După aprobarea ordinei de zi,primarul comunei , în calitate de inițiator al proiectului ordinei de 

zi,  în conformitate cu art.135 alin. (8), solicită suplimentarea ordinei de zi cu urmatorul punct : Proiect 

de hotărâre  pentru aprobarea  încheierii  protocolului de predare-preluare între DISTRIGAZ SUD 

REŢELE  S.R.L. şi  ENGIE România S.A.  de o parte  şi U.A.T. Comuna Bărcăneşti  pe de altă parte,  

a lucrării de investiţii ”DEVIERE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE”,strada DALIEI ,T.28,parcela 186 

Preşedintele de ședință, dl.Liviu Dobre , supune votului membrilor consiliului local 

suplimentarea ordinei de zi , suplimentare care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Ordinea de zi aprobată este următoarea : 
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1. Procesul verbal al ședinței ordinare din 28.07.2021 a Consiliului Local al comunei Bărcănești, 

județul Prahova 

2. Depunerea  jurământului  de către domnul Chistrugă Stelian-Ștefan , supleant al cărui mandat  a  

fost validat de Judecătoria Ploiești prin Încheiere  finala (dezinvestire)  nr.1428/22.07.2021, rămasă 

definitivă  prin neapelare. 

3. P.H.C.L nr.32/12.07.2021   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. 

4. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea  încheierii  protocolului de predare-preluare între DISTRIGAZ 

SUD REŢELE  S.R.L. şi  ENGIE România S.A.  de o parte  şi U.A.T. Comuna Bărcăneşti  pe de altă 

parte,  a lucrării de investiţii ”DEVIERE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE”,strada DALIEI ,T.28,parcela 

186. 

5.Probleme curente. 

Preşedintele de ședință propune trecerea la primul punct al  ordinei  de zi : Proces verbal al 

ședinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 28.07.2021, 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, care este aprobat  în forma redactată iniţial,  cu 12 voturi 

“pentru”. 

Domnul Dobre Liviu   , preşedintele de ședință  , anunţă trecerea la al doilea  punct de pe ordinea 

de zi : Depunerea  jurământului  de către domnul Chistrugă Stelian-Ștefan , supleant al cărui mandat  

a  fost validat de Judecătoria Ploiești prin Încheiere  finala (dezinvestire)  nr.1428/22.07.2021, rămasă 

definitivă  prin neapelare. 

La acest punct , președintele de ședință îl cheamă pe domnul consilier Chistrugă Stelian-Ștefan  în 

faţa mesei special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constituţia României şi Biblia  și care va 

pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi, daca este cazul, pe Biblie, şi va da citire jurământului :  

« Jur să respect Constituţia şi legile ţarii şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bărcănești. Aşa să îmi ajute Dumnezeu ! ».  

 Domnul Chistrugă Stelian-Ștefan  dă citire jurământului : « Jur să respect Constituţia şi legile ţarii 

şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 

comunei Bărcănești. Aşa să îmi ajute Dumnezeu ! », semnează jurământul de credinţa în doua 

exemplare, un exemplar al jurământului se păstreaza la dosarul ședinței , iar al doilea s-a înmânat 

consilierului local. 

         Următorul punct al ordinei de zi este : P.H.C.L nr.32/12.07.2021   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. 

Președintele  de ședință   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 ?        15 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 
 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 37, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. 

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

 Punctul 3  al ordinei de zi  este : Proiect de hotărâre  pentru aprobarea  încheierii  protocolului 

de predare-preluare între DISTRIGAZ SUD REŢELE  S.R.L. şi  ENGIE România S.A.  de o parte  şi 

U.A.T. Comuna Bărcăneşti  pe de altă parte,  a lucrării de investiţii ”DEVIERE REŢEA 

DISTRIBUŢIE GAZE”,strada DALIEI ,T.28,parcela 186. 

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

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

hotărâre în forma propusă de inițiator: 

            Cine este pentru ?        15 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi.  
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 38, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.a) din 

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

  Ultimul punct al ordinei de zi este  :Probleme curente. 

 Domnul  consilier Apostol Gheorghe- Daniel :  Revin cu un subiect din luna ianuarie a acestui 

an deoarece, trebuie sa ne dorim și să realizam mai mult pentru siguranța rutiera pe toate drumurile din 

comuna.  

Vă solicit tuturor sa fim de acord cu amplasarea de limitatoare de viteza, din asfalt , pe toate 

drumurile din comuna noastră, pentru a proteja viata cetățenilor din comuna noastră. Avem o comuna 

tranzitata intens de autovehicule, trebuie sa știm ca ne păstrăm copii, părinții, cetățenii acestei 

comunități în siguranță. Solicit ca în regim de urgenta sa începem realizarea de limitatoare de viteza pe 

toate străzile începând cu cele cu trafic foarte mare, verificarea întregului iluminat stradal deoarece sunt 

foarte multe becuri arse, doar în Tătărani am identificat 14 becuri arse. Indicatoarele rutiere nu au mai 

fost verificate și în multe locuri lipsesc cu desăvârșire, haideți sa ne implicam cu toții pentru a 

îmbunătății siguranța rutiera deoarece suntem pe primul loc în Europa la accidente cu morți și răniți.  

Domnule primar, va solicit sa transmiteți către consiliul județean rugămintea de a amplasa pe 

drumurile județene ce traversează comuna noastră limitatoare de viteza, refacerea marcajelor și a 

indicatoarelor rutiere. 

Totodată va rugam sa sensibilizati politia, atât cea comunala cât și județeană pentru 

monitorizarea pe raza comunei cu aparate radar deoarece limitele de viteza nu sunt respectate, oamenii 

așteaptă la trecerile de pietoni și șoferii nu pot opri din cauza vitezei mult prea mari și a inconștienței. 

 Domnul Primar :   Am semnat contractul pentru realizarea modernizării iluminatului public prin 

AFIR . 

 Domnul consilier Iancu Emil : Încep copii școala, să intervenim ca microbuzele de transport în 

comun să ia și copii la școală. Să intervenim  la firma de transport  în comun să introducă  între 20,30 și 

24,00  un microbuz, deoarece navetiștii din  comun nu au cu ce veni de la serviciu. 

 Domnul consilier Dobre Liviu : S-a discutat numai de copii,  aceeași problemă este și între 

localitățile comunei.Trebuie găsită o soluție. 

        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  15  voturi pentru , 0   împotrivă,   0   abțineri  , în ședința   ordinară a Consiliului 

Local Bărcănești  din data de    29.09.2021. 

      Afişat astăzi,  30.09.2021     , orele  14,00 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/

