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D I S P O Z I Ț I E 

privind convocarea  Consiliului local al comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară la data de  01.11.2021, orele 16,00 

cu convocare de îndată ,desfășurată   prin mijloace electronice 

 

 

     Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind  unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei  de COVID -19  și  H.G.  nr. 1090/2021 

 privind   prelungirea stării  de alertă  pe teritoriul României  începând  cu dată  de 10 

octombrie 2021, precum și stabilirea  măsurilor care se aplică pe durată acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19  ; 

   În temeiul  art.133 alin . 2), art. 134 alin.(1) lit.a), alin.(4) și alin.(5) ,  art. 155  

alin.(1) lit.b) si c), alin.(3) lit.b) 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. (1) Consiliul local al comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova,  este 

convocat în sedinţa  extraordinară  cu convocare de îndată   la data de  01.11.2021, 

începând cu  orele 16,00, desfășurată   prin mijloace  electronice(on-line), prin  

aplicația Google  Meet și/sau WhatsApp , conform  opțiunilor acestora , unde se va 

dezbate  proiectul  ordinei de zi prevăzut în anexa ce face parte integranta din prezenta 

dispoziție. 

Articol 2. (1) Materialele înscrise pe  proiectul ordinei de zi sunt puse la 

dispoziția  consilierilor locali  potrivit  opțiunilor  acestora ,  în format letric ,  prin 

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

comunicare la adresele de mail indicate, sau  pe site-ul  Comunei Bărcănești- 

www.barcanesti.ro . 

(2) Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinei de zi îndeplinesc condițiile 

prevăzute de art.136 alin.8) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

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

proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi. 

 Articol 3. Prevederile prezentei dispoziții vor fi comunicate persoanelor si 

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

general al comunei . 
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Primarul comunei Barcăneşti,judeţul Prahova, emite prezenta  dispoziţie. 

 

 

                 
Art.  1. - Consiliul local al comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova,  este convocat  

de îndată  în sedinţa  extraordinară  la data de  01.11.2021, orele 16,00, desfășurată   

prin mijloace electronice (on-line ), prin  aplicația Google  Meet și/sau WhatsApp , 

unde se va dezbate  proiectul  ordinei de zi, prevăzut în 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 

 

 

 

 

Contrasemnează:                                                                                                           

Secretar  General al comunei , 

 

                                                                                             ………………. 
  Nicoleta SAVU       

 

                                   

Bărcăneşti, 29.10.2021 

Nr. 230 

n.s./n.s/ 4 exp. 
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Anexă la Dispoziția  nr. 230/ 29.10.2021 

 

Proiectul ordinei de zi al Ședinței extraordinare cu convocare de îndată  a C.L. 
Bărcănești din data de  01.11.2021: 

 
 

Nr. 
Crt. 

 

Punct proiect ordine de zi 

 

Initiator  

Comisiile de  specialitate  cărora le-au 

fost trimise spre avizare proiectele de 

hotărâri 

1 Procesul verbal al ședinței ordinare din 

27.10.2021 a Consiliului Local al comunei 

Bărcănești, județul Prahova 

 

- - 

 

2 

P.H.C.L nr.49/26.10.2021privind    

desemnarea  reprezentantului   Consiliului  

Local al Comunei   Bărcănești în Comisia 

de evaluare a  probei de  interviu  la 

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de 

director/director adjunct din unitățile de 

învățământ ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  

ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa   

 

Dl.Primar Comisiilor de specialitate nr.1,   nr.2 și nr. 3  

3 P.H.C.L. nr.50 /29.10.2021 privind  

aprobarea  depunerii cereri de finanţare 

prin Programul Naţional de Investiţii 

Investiţii „Anghel Saligny“şi a devizului  

general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii “Sisteme de canalizare menajeră 

şi epurare apa – reţea de canalizare în 

Comună Bărcăneşti, judeţul Prahova” 

 

Dl.Primar Comisiilor de specialitate nr.1,   nr.2 și nr. 3  

4 

 

Probleme curente 
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