
 

                                                         ANUNȚ 

 
Referitor : P.H.C.L. nr. 37 din 13.05.2022  privind înregistrarea  video-audio și transmiterea în 

direct a ședințelor Consiliului Local al Comunei Bărcănești, județul Prahova 

 

                                                         
                                                    
            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  domnii consilieri locali Apostol 

Gheorghe Daniel, Velici Ion, Matei Andrei, Dobre Liviu și Cotolan Valeriu  au 

inițiat  P.H.C.L. nr.37 din 13.05.2022  privind înregistrarea  video-audio și 

transmiterea în direct a ședințelor Consiliului Local al Comunei Bărcănești, județul 

Prahova  , care urmează a fi supus  spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 

Comunei Bărcăneşti , Judeţ Prahova. 

Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 

opinii cu valoare de recomandare cu privire la  proiectul de hotarâre sus-menţionat, 

până la data de  07.06.2022, ora 15,30  la secretarul  general al comunei. 

Proiectul de hotarâre, însoţit de referatul de aprobare ,raportul de 

specialitate, poate fi consultat pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 
 

                 
    P R I M AR,                                         Secretar general al comunei, 

 

          Gheorghe DIMA                                                              Nicoleta SAVU 

 

 

 

Afişat astăzi, 27.05. 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 
n.s./n.s./1 exp. 
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       P R O I E C T    DE  H O T Ă R Â R E nr.37 din 13 .05. 2022 
privind înregistrarea  video-audio și transmiterea în direct a ședințelor  

Consiliului Local al Comunei Bărcănești, județul Prahova 

 

 

Consiliul local al comunei Barcanesti , județul Prahova, întrunit în 

ședință.............în data de .............................. 

 

         Având în vedere   prevederile : 

-  art. 31 din Constituția României; 

- Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

-  art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informațiile de interes public,  aprobate prin H.G. nr.123/2002, cu modificările 

și completările ulterioare ; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. a, alin. (3), lit. a, 

art. 138, alin.(2),lit.c,) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

          Luând în considerare  :   

-Referatul  de aprobare  al  domnilor consilieri locali Apostol Gheorghe –Daniel, Matei 

Andrei, Dobre Liviu- USR și Cotolan Valeriu și Velici Ion – Pro România, nr. 13.855 

din 13.05.2022    prin  care se propune înregistrarea  video-audio și transmiterea în 

direct a ședințelor Consiliului Local al Comunei Bărcănești, județul Prahova; 

- 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  menționat; 
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- H.C.L.Bărcănești  nr. 18 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului  de 

organizare  și funcționare a Consiliului Local al comunei Bărcănești, județul Prahova; 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Barcanesti ; 

- Avizul secretarului general al U.A.T. comună Bărcănești  ; 

În temeiul   art. 139 alin.(3)  lit. i) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din  O.U.G. nr. 

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

  

H O T Ă R Ă Ș T E. 

Art.1.- (1) Pentru a asigura caracterul public al ședințelor Consiliului local  al 
comunei Bărcănești, se aprobă înregistrarea video-audio și transmiterea  pe site-ul 
oficial al Comunei Bărcănești  www.barcanesti.ro   prin intermediul  platformelor de 
streaming (Youtube, Facebook etc.).  După încheierea ședinței, înregistrarea va fi 
disponibilă public. 
(2) Înregistrările audio-video vor fi stocate timp de un an de zile  în subsectiunea special 
creata pe site-ul oficial www.barcanesti.ro , Secțiunea Consiliul Local –Inregistrări 
ședințe. 

Art.2.- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliul Local al 
comunei Bărcănești  aprobat prin H.C.L. nr. 18 / 31.03.2021 se completează prin 
includerea la art. 27 alin. (2) a literei d) care va avea următorul cuprins: 
”d.) prin transmiterea, video și audio, a ședințelor Consiliului Local al 
Comunei Bărcănești   pe site-ul oficial al comunei Bărcănești www.barcanesti.ro ” 
prin intermediul  platformelor de streaming (Youtube, Facebook etc.). 

        At.3.- (1) Înregistrările video-audio  a ședințelor Consiliului Local al comunei 

Bărcănești, județul Prahova ,vor fi folosite la consemnarea în  procesul-verbal al ședinței  

consiliului local  a sintezei dezbaterilor din  ședința consiliului, precum și modul în care 

și-a exercitat votul fiecare consilier în parte. 

(2) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul 

general al comunei Bărcănești afișează la sediul primăriei și publică pe pagina de 

internet a  comunei Bărcănești  o copie a procesului-verbal al ședinței. 

        Art.4.- Înregistrarea  video-audio a ședințelor de consiliu se va face în regie 

proprie de către  persoanele desemnate  de  primarul comunei Bărcănești  din cadrul  

compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, care vor 

transmite link-ul sedinței administratorului site-ului în vederea publicarii pe site-ul 

www.barcanesti.ro.          

Art.5.- Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art.6.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul 

comunei Bărcăneşti și de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului.            

Art.8. Secretarul general al comunei Barcanesti va comunica persoanelor și 

autorităților interesate prezenta hotărâre și va fi adusă la cunoștință publică, prin 

publicarea pe site-ul www.barcanesti.ro- M.O.L, în termenele stabilite de lege. 

 

 

 

Iniţiatori 

conform art.136 alin.(1) din OUG nr.57/2019: 

Consilieri locali : 

1.Apostol Gheorghe –Daniel............... 

2.Velici Ion........................................... 

3.Cotolan Valeriu................................ 

4.Matei Andrei.................................... 

5.Dobre Liviu..................................... 
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REFERAT DE APROBARE 

la P.H.C.L. nr.37  din 13.05.2022 

privind înregistrarea video-audio și transmiterea în direct a ședințelor 

Consiliului Local al comunei Bărcănești, Județul Prahova 

Comunitatea locală este cea care, prin votul său, încredințează mandatul primarilor și 

consilierilor, spre a obține o reprezentare cât mai bună a propriilor interese. Pe de altă parte, însă, 

autoritățile publice locale au datoria de a menține o comunicare eficientă cu membrii comunității pe 

care o reprezintă, de a realiza o informare adecvată, de a manifesta deschidere față de problemele 

cetățenilor și de a-i sprijini pe aceștia în demersurile civice pe care le întreprind 

Consiliile locale reprezintă cea mai apropiată instituție a administrației publice de cetățean. 

Având în vedere multiplele atribuții de gestionare a banului public provenit din taxele și impozitele 

locale pe bunuri mobile și imobile, precum și cote din impozitul pe venit și profit cât și din TVA 

prevăzute la art. 36 din lege, consiliul local trebuie să fie o instituție publică transparentă. 

Pornind de la principiile care stau la baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, cu completările și modificările ulterioare, în era tehnologiei și a revoluției 

social media provocată de tineri din întreaga țară ca reacție la nemulțumirile față de clasa politică, 

administrația publica locală trebuie să dea dovadă de transparență și comunicare deschisă cu 

cetățeanul, în vederea recăpătării încrederii acestuia. 

Având in vedere problemele apărute in trecut cu anumite dezbateri, întrebări, răspunsuri 

trunchiate, considerăm ca este oportuna înregistrarea audio – video a ședințelor. Totodată trebuie sa 

luam in considerare si pandemia prin care tocmai am trecut ceea ce a dus la răcirea relațiilor intre 

aleșii locali si cetățenii prin limitarea prezentei in cadrul ședințelor sau a primăriei, interzicerea 

reuniunilor publice, consideram ca aceasta decizia va duce la transparentizarea instituției.  

Astfel, propunem înregistrarea ședințelor consiliului local și transmiterea în direct a acestora 

pe site-ul https://barcanesti.ro/,prin intermediului  platformelor streaming(Yootub sau Facebook etc.)  

si stocarea lor pe termen de minim un an de zile într-un folder special creat si ușor de accesat. 

Având in vedere ca aparatură tehnico performanta a fost achiziționata acum câțiva ani tot in 

acest scop, Compartimentului de lucru al consiliului local, din subordinea Secretarului Comunei 

Bărcănești, Prahova se poate ocupa de realizarea acestor transmisiuni. 
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Coordonarea acestei activități îi revine secretarului unității administrativ teritoriale, deoarece 

acesta reprezintă un factor de stabilitate și continuitate al administrației publice locale, el este 

persoana care asigură și impune respectarea legii în toate activitățile normative și executive 

desfășurate pe teritoriul unității administrativ teritoriale și are un statut special în raport cu ceilalți 

funcționari publici. 

Consider că adoptarea prezentului proiect de hotărâre va aduce la un alt nivel interacțiunea 

dintre consilierii locali și cetățenii  Comunei Bărcănești, Prahova pe care îi reprezintă. 

            Consilierii Locali: 

Apostol Gheorghe – Daniel 

 

Velici Ion 

 

Cotolan Valeriu 

 

Dobre Liviu 

 

Matei Andrei 

 



 

 

        

 

 A V I Z 
la   P.H.C.L.nr. 37 din 13.05.2022 privind înregistrarea  video-audio și transmiterea în direct a 

ședințelor Consiliului Local al Comunei Bărcănești, județul Prahova 

 

 

 

 
            Secretarul general al comunei Barcanesti, judetul Prahova, procedând, în 

conformitate cu prevederile art. 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,cu modificările și  completările ulterioare , la analiza P.H.C.L.nr.37 din 

13.05.2022 privind înregistrarea  video-audio și transmiterea în direct a ședințelor  

Consiliului Local al Comunei Bărcănești, județul Prahova,,  constată  că sunt îndeplinite  

condițiile de legalitate şi  oportunitate  prevăzute de O.U.G. nr.57/2019  privind Codul 

administrativ ,cu modificările și completările ulterioare ,  și   în consecinţa îl avizez 

favorabil în scopul  adoptării sale  de catre Consiliul local al comunei Barcanesti, 

judetul Prahova. 

 
 

 
 

SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI , 
 

  .............................                                  
    Nicoleta  SAVU  

 
 

Redactat:N.S. 

Tehnoredactat:N.S./ 2 exp. 
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