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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.   11.559  / 30.03.2022 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 30.03.2022 , în şedinţa  ordinară a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.91/24.03.2022  a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova.  

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

domnul Primar Dima Gheorghe . 

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

președintele de ședință  , domnul   Iancu Emil   , ales  președinte de ședință pentru lunile    ianuarie, 

februarie și martie 2022, conform HCL Bărcănești nr.58/ 23.12.2021 , face apelul nominal al 

consilierilor locali şi constată că sunt prezenți 11 consilieri , din 15, ședința  având cvorumul necesar. 

 Consilierii locali absenți : Cotolan Valeriu și Toma Nicoleta - Madalina – absenți motivat , 

Ionescu Dan  și Tronaru Mădălin –Bogdan- absenți nemotivat. 

            Președintele de ședință , domnul  Iancu Emil , 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. 91 din 24.03.2022 şi transmis 

consilierilor locali prin adresa nr. 11.193 din 24.03.2022, este următorul: 

1. P.H.C.L.  privind alegerea președintelui de ședinţă   pentru lunile aprilie, mai și iunie   2022-inițiator 

Primar. 

2. P.H.C.L. privind  aprobarea incetarii Contractului de inchiriere a suprafetei de 1,29 ha de pasune 

aflata in domeniul privat al Comunei Barcanesti, judetul Prahova, nr.13154/10.05.2018, incheiat intre 

Comuna Barcanesti si doamna Mirescu Ioana. 
3. P.H.C.L. privind  aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al comunei Bărcănești pentru 

anul 2022. 

4. P.H.C.L. privind  scoaterea din functiune și  casarea unor  bunuri aflate în patrimoniului comunei 

Barcanesti, judetul Prahova. 

5. P.H.C.L. privind  rectificarea  bugetului local al comunei Bărcănești,a bugetului instituțiilor publice 

și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii  , pe anul 2022. 

6. Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2021- întocmit  Trușcă Alina  . 

7. Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2021 -întocmit  Trușcă Alina  . 

8. Raport de activitate pe anul 2021 al consilierilor locali. 

9. Raportul primarului privind starea economico-socială și de mediu a comunei Bărcănești, județul 

Prahova în anul 2021. 

10. Raport de activitate pe anul 2021 al domnului viceprimar Vuță Viorel-Marius. 

11. Probleme curente. 

Supus votului, proiectul ordinei de zi este aprobat cu  unanimitate de voturi. 
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     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 21.03.2022 , proces-verbal care este 

aprobat   în forma redactată iniţial,  cu 11 voturi “pentru”. 

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

zi : P.H.C.L.  privind alegerea președintelui de ședinţă   pentru lunile aprilie, mai și iunie   2022 

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 ?        11 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 
 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 19 cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. nr. 

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

 

       Al doilea  punct de pe ordinea de zi : P.H.C.L. privind  aprobarea incetarii Contractului de 

inchiriere a suprafetei de 1,29 ha de pasune aflata in domeniul privat al Comunei Barcanesti, judetul 

Prahova, nr.13154/10.05.2018, incheiat intre Comuna Barcanesti si doamna Mirescu Ioana. 

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 ?        11 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 
   Astfel este adoptată Hotărârea nr. 20, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. 

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

 

           Următorul punct al ordinei de zi este : P.H.C.L. privind  aprobarea Planului de Ordine și 

Siguranță Publică al comunei Bărcănești pentru anul 2022. 

Președintele  de ședință   invită  membrii consiliului local să  se înscrie la cuvânt. S-au înscris 

domnul consilier local Apostol Gheorghe-Daniel, domnul consilier Velici Ion. 

Domnul consilier Apostol Gheorghe Daniel  : În cadrul comisiei de specialitate am stabilit ca la 

dezbaterea proiectului de hotărâre să participe și  coordonatorul Poliției Locale care să ne explice cum 

se pot apăra polițiștii locali doar cu catușe.În regulamentul serviciului aprobat în consiliu acum 4 luni 

sunt prevazute ca dotari inclusiv  arme cu glonț. Consider că ar trebui să aibă  un baston și spray 

paralizant. 

Domnul consilier Velici Ion :  Am rugămintea și insist să nu mai minimalizăm importanța  

prezenței  în cadrul consiliului a celui care a întocmit raportul de specialitate. La  acest proiect ar fi 

trebuit să fie prezent și șeful  Postului de poliție rurală.Poliția Locală nu a prezentat în cadrul consiliului 

local un raport al activității desfășurată în anul 2021.Un  polițist local  are nevoie de mijloace de 

apărare , există norme de dotare . 

Domnul consilier Dobre Liviu :  propun ca acest proiect de hotărâre să-l amânăm pentru ședința 

următoare, ședință la care să fie prezent și coordonatorul  Poliției Locale. 

Domnul consilir Gașpar Iulian : Părerea mea este că nu ar trebui dotată poliția locală cu arme, 

iar sprayul paralizant expiră. 

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

domnului consilie Dobre Liviu de amânare a  proiectul de hotărâre  supus dezbaterii, amânare care este 

aprobată cu unanimitate de voturi, cu precizarea că la următoarea ședință când va fi supus aprobării 
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acest proiect de hotărâre, coordonatorul  Poliției Locale Bărcănești să fie prezent în cadrul ședinței de 

onsiliul și să prezinte o informare cu dotările Poliției Locale Bărcănești. 

 Punctul 4  al ordinei de zi  este : P.H.C.L. privind  scoaterea din functiune și  casarea unor  

bunuri aflate   în patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova 

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 ?        11 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi.  
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 21, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.g) din 

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

 

Următorul punct al ordinei de zi este : P.H.C.L. privind rectificarea  bugetului local al 

comunei Bărcănești,a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii  , pe anul 2022. 

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

S-a înscris domnul consilier Velici Ion  care în cuvântul său  precizează că se va abține de la vot 

pentru că  reprezentantul  compartimentului  care a întocmit raportul de specialitate nu este prezent în 

ședință,  având unele întrebări  legate de acest proiect de hotărâre. 

Deoarece  nu  mai   sunt înscrieri la cuvânt  , preşedintele de  vârstă  supune votului  proiectul 

de hotărâre în forma propusă de inițiator : 

            Cine este pentru ?        10 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             1 vot (domnul consilier Velici Ion ). 
 Astfel este adoptată Hotărârea nr.21, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.a) din 

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

 

Punctul 6 : Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2021- întocmit  Trușcă 

Alina  . 

La acest punct domnul consilier Velici Ion solicită să fim mai transparenți în  activitatea pe care 

o desfășurăm în cadrul consiliului local, să  facem publice ședințele de consiliu pe rețelele sociale . 

Avem  achizitionata o cameră  video cu care putem  înregistra și încărca  pe rețelele sociale aceste 

ședințe. 

Raportul este însușit cu unanimitate de voturi. 

Punctul 7 al ordinei de zi este : Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 

2021 -întocmit  Trușcă Alina   

Raportul este însușit cu unanimitate de voturi. 

Punctul 8 al ordinei de zi este : Raport de activitate pe anul 2021 al consilierilor locali. 

La acest punct doamna secretar general  le reamintește domnilor consilieri locali că  în data de 

14.03.2022 tuturor membrilor consiliului local li s-a reamintit că au obligația  prezentării unui raport 

anual de activitate, termenul-limită fiind 29.03.2022, conform prevederilor art. 225 alin.(2) din OUG  

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, raport care va fi 

făcut public prin grija secretarului general al comunei. Precizează că toate  rapoartele de activitate 

depuse de consilierii locali până la începutul ședinței   au fost  aduse la cunoștință celorlați  membrii ai  

consiliului local și publicate pe site-ul instituției. 

Ceilalți consilieri locali care încă nu au depus aceste rapoarte sunt rugați să le prezinte cu 

celeritate pentru a putea fi făcute publice, conform legislației în vigoare. 
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Domnul viceprimar Vuță Viorel –Marius  ia cuvântul și  aduce la cunoștință membrilor 

consiliului local că a constatat că în rapoartele de activitate ale  unor colegi din consiliu sunt o gramada 

de minciuni la adresa colegilor, respectiv : 

-Domnul consilier local Matei Andrei , în raportul său de activitate,spune că la propunerea sa de a 

demara o campanie de sterilizare a animalelor gratuită în comuna Bărcănești a  fost refuzat din start, 

ceea ce nu este adevărat. 

-Domnul consilier  local Apostol Gheorghe- Daniel  , în raportul său de activitate, afirmă că  împreună 

cu domnul Dobre Liviu a prezentat o soluție pentru evitarea inundațiilor de pe strada Cercelușilor și 

Mărgăritarilor , precum și alte afirmații care nu sunt adevărate. 

 Domnul consilier local Apostol Gheorghe –Daniel  îi răspunde domnului viceprimar că toate 

afirmațiile dânsului din raportul de activitate intocmit pentru anul 2021 sunt susținute de  procesele-

verbale ale ședințelor de consiliu din anul 2021, procese-verbale care sunt publice.  

Domnul consilier Velici Ion : În raportul  meu de activitate am  evidențiat necesitatea asigurării 

transparenței , am  ridicat o serie de probleme  esențiale care nu le citește nimeni, nu le bagă nimeni în 

seama. 

Ce am trecut : 

a)  Se întârzie luarea de măsuri pentru   ridicarea gunoiului din Tigănie,  unde este un adevărat 

focar, nu am văzut   în bugetul local, la capitolul mediu , că s-a alocat  vreo sumă pentru 

ecologizarea zonei; 

b) Am propus respectarea prevederilor Legii nr.273/2006, art.57 alin.3 si 4, adică prezentarea  de  

rapoarte anuale de performanta, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si pe 

cele obtinute, indicatorii si costurile asociate, precum si situatii privind angajamentele legale, 

ținând cont că avem un procent realizat de 38% ; 

c) Incepând cu luna aprilie 2022 solicit  înregistrarea ședințelor de consiliu conform prevederilor 

OUG  nr.57/2019. 

Domnul consilier Matei Andrei  face precizarea ca dacă ar fi fost înregistrate sedintele nu ar mai 

fi existat discutii în contradictoriu. 

Domnul Primar precizează că deșeurile  la care face referire domnul Velici sunt pe terenuri 

private și că  rampele de gunoi din județ nu fac față. 

  Următorul punct este : Raportul primarului privind starea economico-socială și de mediu a 

comunei Bărcănești, județul Prahova în anul 2021. 

 Raportul este însușit cu 10 voturi pentru și o abținere (domnul Velici Ion )  

Punctul nr.10 este : Raport de activitate pe anul 2021 al domnului viceprimar Vuță Viorel-

Marius. 

Raportul este însușit cu unanimitate de voturi 

 Ultimul punct al ordinei de zi este  : Probleme curente. 

 La acest punct  a fost prezentat și raportul  nr. 9595 din 25.02.2022 privind activitatea de 

soluționare a petițiilor pe anul 2021 întocmit de insp. Trușcă Alina. 

Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel întreabă cum au fost soluționate petițiile pe mediu, 

având în vedere că au fost mai multe astfel de solicitări și că în raport se precizează că au fost 

soluționate ? 

Domnul viceprimar Vuță Viorel –Marius răspunde că au fost soluționate. 

Domnul consilier Chistrugă Stelian -Ștefan  solicită de la colegii  de consiliu să nu mai facă 

campanie electorală și să  facă postări pe rețelele sociale  la adresa primarului, viceprimararului sau  

colegilor de consiliu. Cine dorește să inițieze proiecte de hotărâri, să le  înregistreze și să se dezbată în 

plen. 

Domnul  consilier  Apostol Gheorghe Daniel îi răspunde că  a inițiat  proiecte de hotărâri. 

Domnul consilier Chistrugă Stelian Ștefan  mai  afirmă că  daca  consilierii locali, făcând 

referire la domnul consilier Apostol Gheorghe Daniel , mai denigrează consilierii, primarul și 
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vicerpimarul, precum  și minciunile din raportul de activitate   întocmit de domnul Apostol Gheorghe 

Daniel și Matei Andrei  de la U.S.R,  pot fi dați afară din consiliu cei ce o fac. 

Domnul consilier Apostol Gheorghe –Daniel  cere să se menționeze că  afirmația  domnului 

Chistrugă Stelian -Ștefan  a fost " că va face ședințele fără cei de la USR  pentru că el poate" și nu cea 

precizată anterior. 

Domnul consilier Velici Ion solicită înregistrarea ședințelor de consiliu, precum și  participarea 

la  ședința consiliului local, atunci când sunt  prezentate  rapoarte de activitate, a celui care a întocmit 

raportul de  activitate înscris pe ordinea de zi. 

Domnul Primar : Ca să poate fi prezenți reprezentanții compartimentelor de resort vom stabili 

ședințele de consiliu în timpul programului de lucru al aparatului propriu. 

 Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel  solicită membrilor comisiei nr.1 , ca atunci 

când sunt convocați în ședință pe comisie, să fie prezenți.   

 Domnul consilier  Dobre Liviu solicită membrilor consiliului local sprijin pentu  familia d-nei 

G.V.  din Tătarani care este  într-o situație de vulnerabilitate.  

        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 ,   1    împotrivă,    0   abțineri  , în ședința   ordinară a Consiliului 

Local Bărcănești  din data de  20.04.2022 

       Afişat astăzi,  21.04.2022     , 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/

