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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.   23.018  / 27.10.2021 

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 27.10.2021 , în şedinţa  ordinară  a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr. 217/21.10.2021  a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, ședință desfășurată prin mijloace electronice( prin platform Gooagle Meet ) 

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

președintele de ședință  , domnul  Gașpar Iulian  , ales  președinte de ședință pentru lunile  octombrie, 

noiembrie și decembrie  2021 , conform HCL Bărcănești nr.41/ 29.09.2021 , prezent la sediul Primăriei 

comunei Bărcănești , face apelul nominal al consilierilor locali şi constată că sunt prezenți  15 consilieri(2 

fizic și 13 on-line)    din 15, ședința  având cvorumul necesar. 

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

domnul Primar Dima Gheorghe  și domnul viceprimar Vuță Viorel-Marius. 

            Președintele de ședință , domnul  Iulian Gașpar , 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. 217 din 21.10.2021 şi transmis 

consilierilor locali prin adresa nr. 22.769 din 21.10.2021, este următorul: 
 

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 29.09.2021 a Consiliului Local 

al comunei Bărcănești, județul 

Prahova 

- - - 

 

2 

P.H.C.L nr.48/20.10.2021   privind   

acordarea  unui mandat  special 

domnului Gheorghe Dima -primar 

, reprezentantul Comunei Bărcănești  

în cadrul  Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ” Parteneriatul 

pentru Managementul Deșeurilor-

Prahova”    să aprobe documentația 

aferentă  delegării activității de 

administrare a depozitului de deșeuri 

municipale Boldești-Scăeni în cadrul  

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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Sistemului  de Management Integrat 

al Deșeurilor  Prahova . 

 

3 Probleme curente  -   

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

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

ordinare  a Consiliului Local al comunei Bărcănești din 29.09.2021, 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 15 voturi “pentru”. 

       Domnul Iulian Gașpar    , preşedintele de ședință  , anunţă trecerea la al doilea  punct de pe ordinea 

de zi : P.H.C.L nr. 48/20.10.2021   privind   acordarea  unui mandat  special domnului Gheorghe Dima -

primar , reprezentantul Comunei Bărcănești  în cadrul  Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova”    să aprobe documentația 

aferentă  delegării activității de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești-Scăeni în 

cadrul  Sistemului  de Management Integrat al Deșeurilor  Prahova . 

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 ?        14 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             1 vot (domnul consilier local Apostol Gheorghe Daniel). 

 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 47, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  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 :  Solicit  domnului primar să ne comunice : 

1)Stadiu proiect canalizare; 

2)Nerealizare iluminat trecere pietoni centura. 

 Domnul Primar : Referitor la stadiul proiectului de canalizare, urmează ca luni să avem o ședință 

extraordinară cu convocare de îndată pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare pe Programul 

Național de Investiții ,,Anghel Saligny” și devizul general  estimativ al investiției  “Sisteme de canalizare 

menajeră şi epurare apa – reţea de canalizare în Comuna  Bărcăneşti, judeţul Prahova”  . 

 În ceea ce privește trecerile de pietoni  aflate pe centura care nu sunt iluminate, de  la 01 

noiembrie  vom începe prin programul AFIR  montarea lămpilor cu led .  

 Domnul consilie Dobre Liviu : Ca membru al Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale 

Gheorghe Lazar  Bărcănești, am primit următoarea solicitare față de consiliul local :      „  Prin prezenta 

vă solicităm sprijinul în rezolvarea unor situații apărute la nivelul unităților de învățământ coordonate de 

Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr  Bărcănești: 

 Rezolvarea situației cu medicul de familie, deoarece copiii nu au posibilitatea să-și procure 

adeverințe/scutiri medicale (Bărcănești, Românești); 

 Sprijinul compartimentului de asistență socială pentru copiii cu risc de abandon școlar (lista 

elevilor va fi trimisă ulterior); 

 Sprijinul Poliției Locale pentru păstrarea ordinii la intrarea în curtea școlii ( respectarea regulilor 

de distanțare, purtarea măștii) în intervalele orare 7.45-8.10, 11.00-12.30, după ora 16.00; 

 Monitorizarea situației de la Școala Tătărani ( zilnic în curtea școlii apar persoane străine care 

prin comportamentul lor deteriorează bunurile școlii și ale comunității: terenul de sport, parcul de 
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la grădiniță, deteriorează sistemul de control acces în școală, lasă resturi de ambalaje, coji de 

semințe, sticle etc,). 

 

Vă mulțumim pentru implicare!” 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Secretar  general al comunei, 

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

      Iulian GAȘPAR           Nicoleta SAVU  

 

 

 

 

 

 

 

   

      Aprobat  cu    voturi  15 pentru ,  0 împotrivă,   0    abțineri  , în ședința    extraordinară a Consiliului 

Local Bărcănești  din data de    01.11.2021. 

        Afişat astăzi, 03.11.2021, 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/

