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PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 21.03.2022 , în şedinţa  extraordinară a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.86/ 17.03.2022  a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova. 

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

domnul Primar Dima Gheorghe 

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 15 consilieri , din care 5 online(Cotolan Valeriu, Dobre Liviu, Toma Nicoleta Mădălina , 

Tronaru Madalin Bogdan și Zamfir Eliza Georgiana) din 15, ședința  având cvorumul necesar. 

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. 86 din 17.03.2022 şi transmis 

consilierilor locali prin adresa nr. 10.770/ 17.03.2022, este următorul: 

1.P.H.C.L. privind asocierea Comunei Bărcănești  cu Județul Prahova si cu localitățile Ploiești, Băicoi, 

Boldești- Scăeni, Plopeni, Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Bucov, Berceni, Brazi , Păulești, Râfov, Târgșoru 

Vechi, Valea Călugărească și constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate 

Prahova” pentru serviciul de transport public local-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 07.03.2022 , 

proces-verbal care este aprobat   în forma redactată iniţial,  cu 14 voturi “pentru” și o abținere (Apostol 

Gheorghe-Daniel ). 

     Domnul Iancu Emil, preşedintele de ședință , anunţă trecerea la punctul de pe ordinea de zi : 

P.H.C.L. privind asocierea Comunei Bărcănești  cu Județul Prahova si cu localitățile Ploiești, Băicoi, 

Boldești- Scăeni, Plopeni, Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Bucov, Berceni, Brazi , Păulești, Râfov, Târgșoru 

Vechi, Valea Călugărească și constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate 

Prahova” pentru serviciul de transport public local. 

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

S-au înscris domnul consilier  local  Velici Ion ,  domnul consilier local Apostol Gheorghe Daniel. 

Domnul consilier Velici Ion   face precizarea că prin această asociere se vor rezolva problemele 

privind transportul public  pentru localitatea noastră, că este de acord cu această asociere având în 

vedere criza actuală  și consideră  că este bine să asigurăm  concetățenilor  nostrii un transport   

civilizat. 

Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel   face câteva precizări legate de  această asociere , 

proiect în  care a fost implicat la nivel județean. Prin  asociație vor  fi accesate fonduri europene din 

care se intenționează achiziționarea de  mijloace de transport electrice,  se vor prelua vechile trasee 

11,16,19  care tranzitau comuna. Se estimează  ca  în maxim 2 ani să se poată achizitiona  acele 

mijloace de transport electrice. Traseele și mijloacele de transport  vor fi operate de T.C.E..   

 



 

 

 

 

Deoarece  nu mai  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. 18, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. nr. 

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

 D-na secretar general al comunei le reamintește  domnilor consilieri că au obligativitatea să 

depună raportul de activitate pentru anul 2021, termenul fiind 29.03.2022. 

Doamna consilier Badea Niculina solicit găsirea unor soluții pentru  tocarea  crăcilor  rezultate în 

gospodăriile populației. 

Domnul Matei Andrei  propune achiziționarea unui tocător, iar domnul Apostol Gheorghe Daniel 

face precizarea că sunt firme care pot rezolva această problemă, dacă  nu achiziționăm un astfel de 

utilaj. 

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

Local Bărcănești  din data de    30.032022 

      Afişat astăzi,  30.03.2022     , orele  19,00 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/

