
 

A N U N T 
 
 
 
  În conformitate cu prevederile art. 7 din  Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta  decizională, republicată,Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul 
Prahova aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat Proiectul de hotărâre  nr. 
51 din 05.11.2021 privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale , precum și a 
taxelor speciale, pentru anul 2022. 
     Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 
opinii cu valoare de recomandare cu privire la  Proiectul de hotarâre sus-
menţionat, , la secretarul general al  comunei Bărcăneşti până la data de 
25.11.2021, orele 15,30. 

Proiectul de hotarâre  însoţit de Referatul de aprobare  poate fi consultat 
pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti-eticheta Monitorul Oficial Local. 
 
 

 

 

  P R I M AR,                                         Secretar  general al comunei, 

 
 

         Gheorghe DIMA                                                     Nicoleta SAVU 
 
 

 

      Afişat astăzi, 05.11. 2021   , orele  17,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, 
jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 
 

Secretar  general al comunei, 
 

 
Nicoleta Savu 

 
n.s./n.s./1 exp. 
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PROIECT   DE HOTĂRÂRE  nr.   52   din 16.11.2021 

privind aprobarea elaborării documentației tehnice în vederea realizării Proiectului “Modernizare drumuri 

de exploatare, comuna Bărcănești, județul Prahova” și participarea comunei Bărcănești la Programul 

National de Dezvoltare Rurală 

 

 

         Consiliul Local al comunei Bărcănești, județul Prahova , întrunit în şedinţă............  în 

data de  ..................; 

                Având în vedere  : 

-Referatul de aprobare nr. 24.180 /   16.11.2021 din partea consilierilor locali ai Grupului Alianței USR-

PLUS la Proiectul de hotărâre  privind aprobarea elaborării documentației tehnice în vederea realizării 

Proiectului “Modernizare drumuri de exploatare, comuna Bărcănești, județul Prahova” și participarea 

comunei Bărcănești la Programul National de Dezvoltare Rurală; 

-Raportul  de specialitate   al compartimentului   de resort  din cadrul aparatului de specialitate al   

primarului nominalizat  în  vederea  analizării și întocmirii raportului la Proiectul de hotărâre  privind  

aprobarea elaborării documentației tehnice în vederea realizării Proiectului “Modernizare drumuri de 

exploatare, comuna Bărcănești, județul Prahova” și participarea comunei Bărcănești la Programul 

National de Dezvoltare Rurală; 

- Avizele Comisiilor de specialitate nr……….. ale Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti; 

- Avizul secretarului  general al comunei Băcăneşti; 

     In conformitate cu: 
- art. 129 alin.  (2) lit. d) si alin. (7) lit. m) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- art. 41 și art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată ;  

 

           Ținând cont de prevederile Programului National de Dezvoltare Rurala, Submăsura 4.3 -  

Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice,  Componenta - 

Infrastructura de acces agricola;   

            In temeiul prevederilor  art. 139 alin. (3) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
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R OM ÂN I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 



H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.l.- Se aprobă realizarea investiției “Modernizare drumuri de exploatare, comuna Bărcănești, 

județul Prahova”. 

Art.2.-Se aprobă participarea comunei Bărcănești  la Programul National de Dezvoltare Rurală, 

Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și 

silvice, Componenta - Infrastructura de acces agricola și depunerea cererii de finanțare, prin depunerea 

Proiectului “Modernizare drumuri de exploatare, comuna Bărcănești, județul Prahova 

Art.3.- Se aprobă achiziționarea unui serviciu de elaborare a documentației tehnice în vederea 

realizării proiectului “Modernizare drumuri de exploatare, comuna Bărcănești, județul Prahova”  

Art.4.- Suma necesară achiziționării serviciului prevăzut la art. 2 va fi achitată din bugetul local al 

comunei Bărcănești.  

Art.5. -Valoarea efectivă a Proiectului “Modernizare drumuri de exploatare, comuna Bărcănești, 

județul Prahova” și indicatorii tehnico-economici se vor aproba la finalizarea documentației.  

Art.6.- Se împuternicește primarul comunei Bărcănești pentru aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.  

Art.7.- Prezenta hotărâre va fi înaintată şi comunicată persoanelor şi autorităţilor interesate, în 

termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului general al comunei. 

 

 

 

 

Inițiatorii Proiectului de Hotărâre conf. Art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 : 

                     1.Apostol Gheorghe Daniel- Consilier local Alianța USR Plus  

 

2.Dobre Liviu -Consilier local Alianța USR Plus 

 

 3.Matei Andrei-Consilier local Alianța USR Plus 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

g.d.a/g.d.a/1 exp 
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R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SECRETAR  GENERAL  AL COMUNEI  

Nr. 24.191 /  16.11.2021 

 

 

 

 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre nr. 52/16.11.2021  

privind aprobarea elaborarii documentatiei tehnice in vederea realizarii 

proiectului   „Modernizare drumuri de exploatare ,comuna Barcanesti, 

  judetul Prahova 

 

 

 

 

               Secretarul general al comunei  Bărcăneşti, judeţul Prahova, procedând, în 

conformitate cu prevederile art.  243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare , la analiza  Proiectului 

de hotărâre nr.52/16.11.2021 privind aprobarea elaborarii documentatiei tehnice 

in vederea realizarii proiectului   „Modernizare drumuri de exploatare ,comuna 

Barcanesti,  judetul Prahova, constată că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi 

oportunitate prevăzute de  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ  , cu 

modificările și completările ulterioare , şi   în consecinţa îl avizez favorabil  în scopul  

adoptării sale  de către Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

 

 
 
 

SECRETAR    GENERAL  AL COMUNEI, 
Nicoleta Savu 

 
 

 

 

 

 

2 exp. 

n.s./n.s. 
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Repartizat pentru aviz comisii specialitate C.L. Bărcănești : Comisia nr.1 cu adresa 

nr.______din _______2021;Comisia nr.2 cu adresa nr.____din ______2021 și Comisia 

nr.3 cu adresa nr.______din ________2021 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea elaborarii documentatiei tehnice in vederea 

realizarii proiectului   „Modernizare drumuri de exploatare ,comuna Barcanesti,  

judetul Prahova” 

 

 

 

            În vederea  reducerii aglomeraţiei de pe drumurile principale de pe raza comunei este 

necesară o infrastructură secundară astfel încât utilajele agricole,mijlocele de transport cu 

tracţiune animală să poată circla fără a îngreuna traficul pe drumurile judeţene di naţionale ce 

tranzitează comună Bărcăneşti.    

           Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – submasura 4.3 - Investiţii în 

dezvoltarea .modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice -  vor fi finanţate 

investiţii în construcţia,extinderea,şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către  

ferme(căi de acces din afara exploataţiilor agricole).    

          Drumurile sau terenurile agricole  care vor fi finanţate trebuie să fie incluse în 

domeniul public al unităţii administrativ teritoriale ,aşa cum sunt  definite şi clasificate în 

conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

         În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. 

         Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, 

cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fisă submasurii, în limita valorii maxime a 

sprijinului. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul proiectului. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanta, 

proiectare, monitorizare  și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind 

durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din 

Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum  şi cele privind obţinerea avizelor  şi autorizaţiilor 

necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.  

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respecta prevederile 

art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) sunt prevăzute sau rezulta din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi 

autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii sau rezulta  din 

cerinţele minime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020; 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL/ 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE/ 

COMPARTIMENT  FOND FUNCIAR CADASTRU SI 

AGRICULTURA 

Nr.  24.188 /  16 .11.2021 

 

 



b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de 

mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, 

întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

 

c) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii; 

 

d) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de 

construcţii ‐ montaj. 

        Drumurile de exploatare din domeniul public al comunei care pot fi modernizate în acest 

proiect sunt 

 -DE 646, situat în extravilanul satului Româneşti, T44-T51, în lungime de 495 ml (în 

continuarea str. Socului); 

 -DE 655, situat în extravilanul satului Romaneşti ,T46, în lungime de 382 ml (în 

continuarea str. Garoafelor); 

 -DE 420,situat în extravilanul satului Tătărani, T23-T28, în lugime de 1600 ml (se 

formează din str. Crizantemelor); 

 -DE 603,situat în extravilanul satului Bărcăneşti, T36-T37, în lungime totală de 

1188ml (de la sere Tătărani până la str.Lavandei); 

 -DE 78, situat în extravilanul satului Tătărani, T9-T10. Acesta este înscris în Cartea 

Funciara a com. Bărcăneşti cu nr.27981; 

 -DE 435, situat în extravilanul satului Tătărani,T24-T27, în lungime de 862 ml ( se 

formează din DN1A şi se uneşte cu DE 420); 

 -DE 277 ,situat în extravilanul satului Bărcăneşti, T18-T62, în lungime de 1265 ml      

(se formează din str. Garofiţelor până la podul peste DN1); 

 -DE 606, situat în extravilanul satului Bărcăneşti, T36-T39. Acesta este înscris în 

Cartea Funciara a com. Bărcăneşti cu nr.27733 şi face parte din str. Lavandei; 

 -DE 96, situat în extravilanul satului Tătărani, T12. Acesta este înscris în Cartea 

Funciara a com. Bărcăneşti cu nr.26781 şi face parte din str. Cireşilor; 

 -DE 611,  situat în extravilanul satului Bărcăneşti, T39. Acesta este înscris în Cartea 

Funciara a com. Bărcăneşti cu nr.26146 şi face parte din str. Trifoiului; 

 -DS 12/1, situat în extravilanul satului Tătărani, T12. Acesta este înscris în Cartea 

Funciara a com. Bărcăneşti cu nr.28108 şi face parte din str. Anemonelor. 

Anexam extrasele de carte funciara pentru drumurile mai sus mentionate. 

       Conform Ghidul  solicitantului pentru accesarea submasurii 4.3 – „Investiţii pentru 

dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componentă 

de  Infrastructura de acces agricolă, Perioada de depunerea  proiectelor este 28 octombrie 

2021, ora 9.00 – 27 ianuarie 2022, ora 16.00. 

     Iar pragul de calitate lunară pentru depunerea proiectelor este de : 

- 95  de puncte în perioada 28.10.2021 – 27.11.2021;  

- 60  de puncte pentru perioada 28.11.2021 – 27.12.2021  

- pragul minim  de 20 de puncte în intervalul de depunere a unei cereri de finanțare de 

28.12.2021 – 27.01.2022. 

       Lista documentelor anexate proiectelor aferente submăsurii 4.3 sunt: 

1.  Cererea  de finanţare submăsurii 4.3;    

2. Studiul de fezabilitate/Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții, (întocmită 

conform legislaţiei în vigoare privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 



documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice); 

3. Certificat de Urbanism, (valabil la data depunerii Cererii de finanțare,  eliberat în condițiile 

legii (Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții - Republicare, cu 

modificările și completările ulterioare); 

4. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/UATurilor, întocmit conform 

legislaţiei privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia atestat prin Hotărâre a 

Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). În 

cazul în care inventarul bunurilor unui UAT nu a fost atestat înainte de intrarea în vigoare a 

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

atunci se va prezenta Hotărârea de Consiliu Local (doc. 3.2)privind atestarea inventarului 

respectiv, întocmită conform OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare; 

5. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea inventarului, precum și cea de modificare 

şi/sau completare,( întocmită conform OUG nr. 57/2019,cu modificările și completările 

ulterioare, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii unei/unor poziții globale 

existente, clasificării unor drumuri neclasificate, sau reclasificării din alte drumuri, publice 

sau private. Se va atașa la hotărâre documentul emis de Instituția Prefectului care confirm că 

respectiva hotărâre de consiliu local a fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, 

conform prevederilor art. 255 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

completările și modificările ulterioare). 

6. Hotărârea Consiliului Local al UAT/Hotărârile Consiliilor Locale ale UAT-urilor pentru 

implementarea proiectului, cu referire la însușirea / aprobarea următoarelor puncte 

(obligatorii): 

•   necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; 

•   lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ele local/e pentru perioada de realizare a 

investiţiei; 

•   angajamentul de a asigura funcționarea la parametrii proiectați și întreţinerea investiției, pe 

o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată; 

•   suprafeţele deservite de investiţie; 

•   agenții economici (agricoli și non-agricoli), obiective turistice și agroturistice, deserviți 

direct de investiție (număr și denumire); 

•   angajamentul privind asigurarea accesului public (fără taxe) la investiţia realizată prin 

proiect ; 

7. Certificatul de înregistrare fiscală.  

 

        În urma analizei ghidului solicitantului pentru accesarea submasurii 4.3 – „Investiţii 

pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice,perioada 

depunerilor proiectelor care este foarte scurtă, şi având în vedere că sunt necesare 

următoarele : 

- Hotărârea Consiliului Local al UAT Comuna Barcanesti pentru aprobarea modificarii 

planului de achizitii pe anul 2021 prin introducerea investitiei de achizitionare a serviciilor de 

proiectare pentru obiectivul de investitii  „Modernizare drumuri de exploatare ,comuna 

Barcanesti,  judetul Prahova” ; 

 

- rectificarea bugetară pentru alocarea sumelor necesare achiziţionării serviciilor de elaborare 

a documentaţiei tehnice (Studiu de fezabilitate care necesita înscrierea în  cartea funciara, 

eliberare certificat de urbanism ,obţinere avize ); conform legii nr.273/2006 privind finanţele 



publice locale,cu modificările şi completările ulterioare; Menţionăm că fondurile  pentru 

realizarea proiectului   vor fi asigurate prin reaşezarea creditelor bugetare în funcţie de  

necesitatea investitei şi a execuţiei bugetare  pe capitole de cheltuieli.  

 

- pregatirea documentatiei necesare achizitionarii  serviciilor de proiectare aferente 

proiectului respectiv, care se va face conform legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu 

modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 395/2016 Hotărâre pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016; 

- durata de execuţie a  proiectului (Studiului de fezabilitate) care va fi întocmit confom  

prevederilor H.G. nr. 907/2016 hotărâre privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice.      

- durata de obţinere a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism ; 

     

      Având în vedere cele mai sus menţionate ,considerăm că  deşi  proiectul de hotărâre supus 

aprobării respectă prevederile legale în vigoare , nu dispunem de timpul necesar pentru 

realizarea şi implementarea obiectivului de investitii  în vederea depunerii cererei de finanţare 

şi  obţinerii finanţării.  

                                                    

 Întocmit,  

Şef  Serviciul Financiar – Contabil 

Steluţa- Monica Gheorghe 

 

Consilier achiziţii publice 

Geanina- Alina Nicolae 

 

Referent  fond funciar cadastru şi agricultură 

Florentin Soroiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 exp. 

m.g/g.a.n./s.f. 

 

 



 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea elaborării documentației tehnice în vederea realizării 

proiectului “Modernizare drumuri de exploatare, comuna Bărcănești, județul Prahova” si 

participarea comunei Bărcănești la  Programul National de Dezvoltare Rurală 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii agricole pentru comuna 

Bărcănești, îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole  și a diversificării acestora. 

Proiectul va avea un efect pozitiv asupra competitivității sectorului agricol prin îmbunătățirea 

accesibilității exploatațiilor agricole, prin modernizarea și adaptarea căilor de acces, asigurând o bună 

aprovizionare și un acces mai facil de la locul de producție către consumatori și piețele de desfacere. 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va 

depăși 1.000.000 Euro/proiect. 

Prin acest proiect se dorește reducerea impactului dezastruos pe care utilajele agricole îl au asupra 

infrastructurii rutiere din comuna Bărcănești si reducerea riscurilor de accident(accidente rutiere).  

Având in vedere faptul ca pe raza comunei sunt noduri foarte importante rutiere, comuna fiind 

tranzitata atât de DN1, DN1 B cat si de Autostrada A3, este impetuos necesar ca traficul utilajelor 

agricole sa fie deviat către o infrastructură secundară astfel încât sa se degreveze pe cat posibil traficul de 

pe aceste drumuri principale,  conform legislației in vigoare. 

Prin implementarea proiectului se intenționează obținerea unui sistem de drumuri agricole 

(infrastructură secundară), ce ar determina o durata de utilizare mare a drumurilor rutiere, costuri mult 

mai mici pentru mentenanța, dar si reducerea riscurilor de accidente. 

In raport de cele mai sus arătate, vă propunem adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Inițiatorii Proiectului de Hotărâre: 

 

Apostol Gheorghe Daniel - Consilier Local ALIANTA USR PLUS 

 

Dobre Liviu - Consilier Local ALIANTA USR PLUS 

 

Matei Andrei - Consilier Local ALIANTA USR PLUS 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

Grup consilieri locali USR Plus 

Nr.  24.180  /  16  .11.2021 

 

 
Repartizat pentru raport specialitate.......... 

................................................................... 

.................................................................... 

cu Adresa nr._______din_______2021. 

Repartizat pentru aviz comisii specialitate C.L. 

Bărcănești : Comisia nr.1 cu adresa 

nr.______din _______2021;Comisia nr.2 cu 

adresa nr.____din ______2021 și Comisia nr.3 

cu adresa nr.______din ________2021 
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