
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

CONSILIUL     LOCAL  

 
 Nr.   10.063  / 07.03.2022 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 07.03.2022 , în şedinţa  extraordinară a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.76/ 04.03.2022  a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, desfășurată prin mijloace electronice prin platforma Google Meet. 

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

președintele de ședință   , domnul   Iancu Emil  , face apelul nominal al consilierilor locali şi constată că 

sunt prezenți 12 consilieri (9 prezenți online și 3 prezenți fizic -Iancu Emil, Velici Ion și Vuță Viorel-

Marius  ) din 15, ședința  având cvorumul necesar. 

Consilierii locali absenți :Chistrugă Stelian -Ștefan, Gașpar Iulian și Toma Nicoleta –Madalina. 

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

și   domnul Primar Dima Gheorghe . 

Secretarul general al comunei, doamna Savu Nicoleta , aduce la cunoștință membrilor 

consiliului local  că pentru P.H.C.L. nr. 14 din 03.03.2022 și P.H.C.L. nr. 15  din 03.03.2022, prin 

adresa nr. 9972/03.03.2022, s-a solicitat aviz comisiei nr. 1, termen –limită 07.03.2022, ora 15,30, 

comisie care nu a emis  avizele solicitate. 

Președintele de comisie, domnul  consilier local Apostol Gheorghe-Daniel ,confirmă  că nu a 

emis avizele solicitate  deoarece ședința este extraordinară și nu este necesar emiterea avizelor. 

Domnul Iancu  Emil , ales  președinte de ședință pentru lunile  ianuarie, februarie și martie 

2022, conform HCL Bărcănești nr.58/ 23.12.2021 , arată că ședința este legal constituită și supune 

votului membrilor consiliului  local  proiectul ordinei de zi.  

            Proiectul ordinei de zi , stabilit prin  dispoziţia de convocare nr. 76 din 04.03.2022 şi transmis 

consilierilor locali prin adresa nr. 10.063/ 04.03.2022, este următorul: 

1.P.H.C.L. nr. 14/ 03.03.2022 privind  desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Local al 

comunei Bărcănești   ca membru titular, precum si a unui membru supleant, care vor face parte din 

comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si 

director adjunct din unitățile de învățământ ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  

PPrraahhoovvaa  ––iinniițțiiaattoorr  ddll..  PPrriimmaarr  

2.P.H.C.L.nr. 15/ 03.03.2022 privind    acordarea  unui mandat  special domnului Gheorghe Dima,   în  

calitate de primar al comunei Bărcănești, pentru  a vota  în cadrul  Adunării Generale a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova”   Statutul 

Asociației,  actualizat.-inițiator dl. Primar. 

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

 După aprobarea ordinei de zi, secretarul general al comunei, d-na Savu Nicoleta, în conformitate 

cu prevederile art.138 alin. (15) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, supune   spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare din 23.02.2022 , 

proces-verbal care este aprobat   în forma redactată iniţial,  cu 12 voturi “pentru”. 

     Domnul Iancu Emil, preşedintele de ședință , anunţă trecerea la primul punct de pe ordinea de 

zi : P.H.C.L. nr. 14/ 03.03.2022 privind  desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Local al comunei 

Bărcănești   ca membru titular, precum si a unui membru supleant, care vor face parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din 

unitățile de învățământ ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa. 

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



S-au înscris domnul consilier  local  Cotolan Valeriu, doamna consilier local Badea Niculina, 

domnul consilier local Iancu Emil. 

Domnul consilier Cotolan Valeriu  face precizarea că cel ce va fi desemnat  reprezentant al 

consiliului  în comisia de evaluare a probei  de interviu la concursul de director ar trebui să  fie un om 

capabil, care să îndeplinească câteva condiții esențiale , tinând cont că   evaluarea se face pentru un 

manager. 

Doamna consilier  Badea Niculina îl propune ca titular pe domnul Vuță Viorel-Marius. 

Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel  îl propune pe domnul Cotolan Valeriu ca titular . 

Domnul consilier Iancu Emil îl propune pe domnul consilier Velici Ion. 

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

propunere , în ordinea în care au fost făcute. 

Propunerea privind desemnarea domnului Vuță Viorel-Marius , ca urmare a votului membrilor 

consiliului local, a fost respinsă cu  - 5 voturi pentru și  7  abțineri. La fel și propunerea  privind 

desemnarea ca titular a domnului Cotolan Valeriu, care a fost respinsă cu 8 abțineri și 4 pentru. 

Propunerea privind desemnarea ca titular a domnului Velici Ion, supusă votului  , a fost  aprobată 

cu  9 voturi pentru și 3 abțineri. Astfel  a fost desemnat ca titular domnul consilier local Velici Ion. 

Președintele de ședință invită membrii consiliului să facă propuneri pentru  membrul supleant. 

Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel  l-a propus pe domnul Cotolan Valeriu, iar domnul 

Cotolan Valeriu l-a propus pe domnul Vuță Viorel Marius. 

Președintele de ședință supune votului cele două propuneri în ordinea în care au fost făcute. 

Supusă votului propunerea ca membru supleant al domnului consilier Cotolan Valeriu, este 

aprobată cu 11 voturi pentru și o abținere (Badea Niculina), astfel  a fost desemnat ca membru supleant 

domnul consilier Cotolan Valeriu. 

După desemnarea celor doi reprezentanți ai consiliului în comisie, se trece la votarea proiectului în 

ansamblu, fiind aprobat cu 12 voturi pentru. 

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 16, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. nr. 

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

Domnul Iancu Emil ,  președintele  de ședință, propune trecerea la al doilea  punct de pe ordinea de 

zi : P.H.C.L.nr.15/ 03.03.2022 privind    acordarea  unui mandat  special domnului Gheorghe Dima,   

în  calitate de primar al comunei Bărcănești, pentru  a vota  în cadrul  Adunării Generale a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova”   Statutul 

Asociației,  actualizat  . 

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 ?        12 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 

   Astfel este adoptată Hotărârea nr. 17, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1) din O.U.G. 

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

          Doamna secretar general al comunei informează consiliul local că  domnul consilier Apostol 

Gheorghe Daniel a  propus  “adăugarea unor noi puncte pe ordinea de zi și anume modalități de 

întrajutorare a refugiaților ajunși pe raza comunei noastre.  

Propun dislocarea unei sume de 10.000 lei în prima faza, ori din fondul de rezerva ori din alta sursa 

bugetara pentru achizionarea de hrana penteu o luna și predarea ei către familiile refugiat. Suma sa fie 

aferenta unei luni de zile, achiziția sa nu fie făcută toată odată. 

Totodată va propun scutirea de la impozit pe o perioada de 2 a acestor persoane care s-au oferit sa 

sprijine aceste familii nevoiașe.  

Totodată propun închiderea centrului de vaccinare dacă nu mai este eficient și transformarea lui în 

centru de primire al oamenilor refugiați .“ 

Solicitarea a fost transmisă către domnul Primar și către Serviciul Financiar Contabil. 



Serviciul Financiar Contabil a comunicat că  s-a demarat rectificarea bugetului local, daca se 

aprobă alocarea unor fonduri pentru refugiații ucrainieni,  există fonduri la capitolul bugetar situații de 

urgență și la fondul de rezervă . 

 Domnul consilier local Apostol Gheorghe-Daniel  precizează că   punctele solicitate de dânsul nu 

au fost trecute pe ordinea de zi.  

  Domnul consilier local  Tronaru Madalin-Bogdan ia cuvântul  și apreciează  că această solicitare 

este un gest admirabil,  refugiații ar trebui ajutați cu o cazare,  că este  de acord cu acest sprijin dar nu ar 

trebui să uităm și de concetățenii noștrii care au nevoie de sprijin și să identificăm  și să ajutăm  

persoanele aflate în nevoie din comuna noastră. Familii numeroase din comuna noastră  trec prin 

momente dificile. 

  Un exemplu este  situația dificilă prin care trece persoana din  satul Tătărani a cărei locuință a luat 

foc . 

   Domnul consilier Apostol Gheorghe Daniel  precizează că  cine a vrut să ajute personal refugiații  

ucrainieni a făcut acest lucru,  Dacă  nu se dorește ajutorarea  refugiaților ucrainieni, trebuie stabilit în 

cadrul acestei ședințe , cadrul legal de ajutorare fiind deschis. 

   Domnul consilier  Cotolan Valeriu   precizează că sunt numeroase familii din comuna noastră  

care   trec prin moment dificile,  care nu-și pot plăti facturile curente, în situația actual. Reprezentantul 

local al rromilor ar trebui să  prezinte în consiliu o situație a famiilor care au nevoie de ajutor. 

    Domnul consilier Apostol Gheorghe Daniel  solicită ca acest raport să fie întocmit împreună cu  

Serviciul de Asistență Socială . De asemenea întreabă dacă internatul de la liceu este ocupat. 

    Domnul consilier Cotolan Valeriu propune analizarea posibilității amenajării de urgență a 

spațiului   caminului cultural în centru de primirea refugiaților. 

            Domnul viceprimar Vuță Viorel-Marius informează membrii consiliului local că începând cu 

data de 11.03.2022 Centrul de vaccinare din cadrul Centrului cultural-istoric ,,Mihai Viteazu” își 

încetează activitatea. 

            Se aduce la cunoștința Consiliului local că Institutia Prefectului Judetului Prahova a solicitat  să 

comunicam o listă cu posibile locații care pot asigura cazarea, cu titlu gratuit, pentru refugiații 

ucrainieni. S-a comunicat că putem pune la dispoziție  de 5 camere pentru 10 persoane, ofertă făcută de 

o pensiune din localitate. 

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

  

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Secretar  general al comunei, 

 

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

  Emil IANCU                              Nicoleta SAVU  

 

 

 

      Aprobat  cu   14    voturi pentru ,   0   împotrivă,     1  abțineri  , în ședința   ordinară a Consiliului 

Local Bărcănești  din data de    21.03.2022. 

 

      Afişat astăzi,  21.03.2022     , orele  17,00 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/

