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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.   13.318  / 04.05.2022 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 04.05.2022 , în şedinţa  extraordinară  a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.120/29.04.2022  a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, 

ședință desfășurată prin mijloace electronice( prin platform Google Meet ).  

D-na  Savu Nicoleta , Secretar general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, face apelul nominal 

al consilierilor locali şi constată că sunt prezenți 13 consilieri   (9 online și 4 prezenți fizic la sediul 

primăriei-Velici Ion, Vuță Viorel-Marius, Matei Andrei și Iancu Emil) , 2 consilieri fiind absenti (domnul 

Cotolan Valeriu- absent motivat, iar domnul Chistrugă Stelian-Ștefan - absent nemotivat  ) din 15, ședința  

având cvorumul necesar. 

La lucrările şedinţei  mai participă și domnul Primar Dima Gheorghe . 

 Prin  H.C.L. Bărcănești  nr. 19 din 30.03.2022  ,  domnul  Ionescu Dan   a fost  ales în calitate de  

președinte al  ședințelor Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti , județul Prahova,  pe o perioada de 3 

( trei) luni – aprilie, mai și iunie 2022 , care va conduce ședintele consiliului   local și va semna hotărârile 

adoptate de  acesta. În cazul în care  preşedintele de şedinţă  lipseşte, dl.  Matei Andrei , va conduce ședința 

respectivă. 

 Deoarece domnul Ionescu Dan  este online , lucrările ședinței de consiliu vor fi conduse de domnul 

Matei Andrei, înlocuitorul acestuia. 

            Președintele de ședință , domnul  Matei Andrei  , 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  primarului comunei Bărcănești  de convocare nr. 

120 din 29.04.2022 şi transmis consilierilor locali prin adresa nr. 13.091 din 29.04.2022, este următorul: 

1.P.H.C.L.  nr. 32 din 29.04.2022 privind  închirierea prin atribuire directă a  pajiștilor aflate în 

proprietatea privată a Comunei Bărcănești, Județul Prahova, rămase disponibile în urma rezilierii unor 

contracte. 

2. P.H.C.L.  nr. 33 din 29.04.2022 pentru    acordarea unui mandat special domnului Viorel-Marius 

Vuță  –viceprimar , reprezentantul localitatii Bărcănești , jud.Prahova, pentru a vota  în   A.G.A. a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova‟‟ 

aprobarea  Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, strategiei de tarifare și 

cofinanțării obiectivului de investiție  ale " Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020. 
          Supus votului, proiectul ordinei de zi este aprobat cu  unanimitate de voturi. 

    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 20.04.2022 , proces-verbal care este aprobat   în forma 

redactată iniţial,  cu 13 voturi “pentru”. 

 Domnul  Matei Andrei , preşedintele de ședință  , anunţă trecerea la primul punct de pe ordinea de 

zi : P.H.C.L.  nr. 32 din 29.04.2022 privind  închirierea prin atribuire directă a  pajiștilor aflate în 

proprietatea privată a Comunei Bărcănești, Județul Prahova, rămase disponibile în urma rezilierii unor 

contracte. 
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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 ?        13 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 
 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 31, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.g)  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.  nr. 33 din 29.04.2022 pentru    acordarea unui 

mandat special domnului Viorel-Marius Vuță  –viceprimar , reprezentantul localitatii Bărcănești , 

jud.Prahova, pentru a vota  în   A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul 

pentru Managementul Apei- Prahova‟‟ aprobarea  Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-

economici, strategiei de tarifare și cofinanțării obiectivului de investiție  ale " Proiectului regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020. 
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 ?        13 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 
   Astfel este adoptată Hotărârea nr. 32, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.e)  din O.U.G. 

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

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

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Secretar  general al comunei, 

 

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

   Andrei MATEI                         Nicoleta SAVU   

 

 

 

 

 

 

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

Local Bărcănești  din data de    19.05.2022. 

       Afişat astăzi,  19.05.2022     , orele  18,00  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/

