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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.   12.752  / 20.04.2022 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 20.04.2022 , în şedinţa  ordinară a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.104/13.04.2022  a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova.  

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

nominal al consilierilor locali şi constată că sunt prezenți 12 consilieri , 3 consilieri fiind absenti 

(domnul Cotolan Valeriu și Dobre Liviu fiind absenți motivați, iar domnul Ionescu Dan absent 

nemotivat  ) din 15, ședința  având cvorumul necesar. 

La lucrările şedinţei  mai participă și domnul Primar Dima Gheorghe , domnul Popescu Radu-

coordonator Poliție Locală, d-na inspector Voiculescu Lăcrămioara-Maria-Serviciul Financiar Contabil  

și d-na consilier achiziții publice Nicolae Geanina-Alina- Compartiment  Achiziții Publice . 

 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 absent 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 de convocare nr. 104 din 13.04.2022 

şi transmis consilierilor locali prin adresa nr. 12306 din 13.04.2022, este următorul: 

1.P.H.C.L. nr.20 din 11.03.2022  privind  aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al comunei 

Bărcănești pentru anul 2022; 

2.P.H.C.L.nr.21 din 16.03.2022 pentru   aprobarea  închirierii  prin procedura de licitatie publica a  unui 

spațiu cu destinația cabinet medical- medicină de familie (Cabinet 1) , din incinta  Dispensarului 

medical  ce aparține domeniului privat  al comunei Bărcănești , situat în  Comuna Bărcănești, sat 

Barcanesti , str. Crinilor, nr.18, înscris în Cartea Funciară  nr. 24979 Bărcănești, județul Prahova; 
 3.P.H.C.L. nr. 23 din 25.03.2022 privind  indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor 

speciale, pentru anul 2023; 

4.P.H.C.L. nr.24 din 05.04.2022 privind  aprobarea PUZ - „RIDICARE RESTRICȚIE DE 

CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=2572mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI 

FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII (Sstud=3889mp)” 

pentru imobilul situat în jud. Prahova, Com. Bărcănești, Sat Românești , str. Irisului nr.153,  

nr. cadastral 24995, tarla 15, parcele Cc 1236 si A 1237, DN1 
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5.P.H.C.L. nr. 25 din 07.04.2022 privind  aprobarea incetarii Contractului de inchiriere a suprafetei de 

1 ha de pasune aflata in domeniul privat al Comunei Barcanesti, judetul Prahova, nr.12930/08.05.2018, 

incheiat intre Comuna Barcanesti si domnul Masala Dumitru 

6. P.H.C.L. nr. . 28 din 13.04.2022 pentru aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investitii “Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Bărcăneşti, județul 

Prahova” 

7. Probleme curente. 

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

 După aprobarea ordinei de zi,primarul comunei , în calitate de inițiator al proiectului ordinei de 

zi,  în conformitate cu art.135 alin. (8), solicită suplimentarea ordinei de zi cu urmatoarele puncte :  

1.P.H.C.L.  nr. 29 din 14.04.2022 privind  aprobarea încetarii Contractului de inchiriere a suprafetei de 

6 ha de pasune aflata in domeniul privat al Comunei Bărcănești, judetul Prahova, nr.13142/10.05.2018, 

încheiat între Comuna Barcănești și domnul Stoica Florian 

2.P.H.C.L.nr. 30 din 14.04.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Viorel-Marius 

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

modificarea/actualizarea/revizuirea Statutului și a Actului Constitutiv  ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova‟‟,  prin încheierea de acte 

adiționale . 

Preşedintele de ședință, dl.Matei Andrei , supune votului membrilor consiliului local 

suplimentarea ordinei de zi , suplimentare care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Ordinea de zi aprobată este următoarea : 

1.P.H.C.L. nr.20 din 11.03.2022  privind  aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al comunei 

Bărcănești pentru anul 2022; 

2.P.H.C.L.nr.21 din 16.03.2022 pentru   aprobarea  închirierii  prin procedura de licitatie publica a  unui 

spațiu cu destinația cabinet medical- medicină de familie (Cabinet 1) , din incinta  Dispensarului 

medical  ce aparține domeniului privat  al comunei Bărcănești , situat în  Comuna Bărcănești, sat 

Barcanesti , str. Crinilor, nr.18, înscris în Cartea Funciară  nr. 24979 Bărcănești, județul Prahova; 
 3.P.H.C.L. nr. 23 din 25.03.2022 privind  indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor 

speciale, pentru anul 2023; 

4.P.H.C.L. nr.24 din 05.04.2022 privind  aprobarea PUZ - „RIDICARE RESTRICȚIE DE 

CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=2572mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI 

FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII (Sstud=3889mp)” 

pentru imobilul situat în jud. Prahova, Com. Bărcănești, Sat Românești , str. Irisului nr.153,  

nr. cadastral 24995, tarla 15, parcele Cc 1236 si A 1237, DN1 

5.P.H.C.L. nr. 25 din 07.04.2022 privind  aprobarea incetarii Contractului de inchiriere a suprafetei de 

1 ha de pasune aflata in domeniul privat al Comunei Barcanesti, judetul Prahova, nr.12930/08.05.2018, 

incheiat intre Comuna Barcanesti si domnul Masala Dumitru 

6. P.H.C.L. nr. . 28 din 13.04.2022 pentru aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investitii “Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Bărcăneşti, județul 

Prahova” 

7.P.H.C.L.  nr. 29 din 14.04.2022 privind  aprobarea încetarii Contractului de inchiriere a suprafetei de 

6 ha de pasune aflata in domeniul privat al Comunei Bărcănești, judetul Prahova, nr.13142/10.05.2018, 

încheiat între Comuna Barcănești și domnul Stoica Florian 

8.P.H.C.L.nr. 30 din 14.04.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Viorel-Marius 

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

modificarea/actualizarea/revizuirea Statutului și a Actului Constitutiv  ale Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova‟‟,  prin 

încheierea de acte adiționale . 

9.Probleme curente. 
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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 30.03.2022 . 

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

       Domnul consilier Apostol Gheorghe –Daniel  solicită  la ultimul punct din procesul verbal 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 menționată în procesul –verbal . 

Domnul consilier Velici Ion  solicită modificarea  procesului- verbal  , la probleme curente,   unde  

a  cerut  prezența în ședința de consiliu , atunci când sunt prezentate rapoarte de activitate,  a  celor care 

le-au întocmit , și  nu   " participarea la dezbaterea proiectelor de hotărâri a reprezentanților 

compartimentului de resort care a întocmit raportul de specialitate" . 

Domnul consilier Chistrugă Stelian -Ștefan  declară că își menține punctul de vedere exprimat în 

ședința din 30.03.2022 și  consemnat în procesul –verbal la probleme curente.Nu este de acord cu 

susținerea domnului Apostol Gheorghe –Daniel  că a afirmat că va face ședințele fără cei de la USR, 

acesta a  afirmat că,  în limita legii, vor fi schimbați. 

Referitor la afirmația domnului Chistrugă Stelian Ștefan că în raportul de activitate pe anul 2021 

domnul consilier local Apostol Gheorghe Daniel a mințit,  domnul  consilier Apostol Gheorghe –Daniel  

precizează că nu a mințit în raportul său de activitate, că nu există libertate de exprimare și  că  domnul  

consilier Chistrugă Stelian-Ștefan , nu era consilier local la acel moment. 

Domnul consilier Velici Ion consideră că acestea sunt  declarații politice. 

Deoarece nu mai sunt alte solicitări de menționare  exactă a opiniilor exprimate în ședința 

anterioară, președintele de ședință  , supune votului  procesul-verbal care este aprobat    ,  cu 11 voturi 

“pentru” și un vot "împotrivă". 

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

zi : P.H.C.L. nr.20 din 11.03.2022  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.  

Domnul consilier Velici Ion ridică problema aplicării amenzilor stabilite de Legea nr.50/1991, 

deoarece în raportul de activitate al Poliției Locale   pentru anul 2021 se precizează că s-au aplicat 3 

amenzi pe  această lege,  și întreabă cine a împuternicit poliția locală să le aplice,deoarece  consiliul 

local nu a dat o astfel de aprobare. 

În raportul de activitate al Poliției Locale pentru anul 2021 nu s-a precizat despre planul de  

pregătirea profesională a polițiștilor locali și nici despre necesarul de  formare profesionala pentru acest 

an. 

Domnul coordonator   al Poliției Locale , domnul Popescu Radu, informează consiliul local că pe 

perioada pandemiei au participat împreună cu poliția națională, la activitățile acesteia, raportările/ 

informările privind  activitatea acestora  au fost întocmite  trimestrial de șeful structurii  poliției 

naționale.Poliția Locală este o alternativă  a poliției de proximitate, nu au în dotare  pistoale,  arma 

acestora în medierea conflictelor fiind vorba buna.  

Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel , în numele consiliului local,  exprimă sprijinul  

acestuia   în activitatea  Poliției locale . 

Deoarece  nu mai  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. 23, 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.nr.21 din 16.03.2022 pentru   aprobarea  închirierii 

 prin procedura de licitatie publica a  unui spațiu cu destinația cabinet medical- medicină de familie 
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(Cabinet 1) , din incinta  Dispensarului medical  ce aparține domeniului privat  al comunei Bărcănești , 

situat în  Comuna Bărcănești, sat Barcanesti , str. Crinilor, nr.18, înscris în Cartea Funciară  nr. 24979 

Bărcănești, județul 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 ?        12 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 

   Astfel este adoptată Hotărârea nr. 24, 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. nr. 23 din 25.03.2022 privind  indexarea 

impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023 . 

 Comisia nr.1 nu a emis aviz pentru acest proiect de hotărâre, deși termenul a fost 08.04.2022. 

 Doamna consilier Voiculescu Lăcrămioara-Maria , inspector în cadrul Serviciului Financiar 

Contabil al Primăriei comunei Bărcănești , cea care a întocmit raportul de specialitate la acest proiect, 

face o scurtă prezentare  a motivației inițierii acestui proiect. 

 Precizează că rata inflației stabilită la sfârșitul anului 2021 comunicată de INSSE este de 5,1% 

și se va aplica cu 01.01.2023, conform prevederilor stabilite la art. 491 din Legea nr.227/2015.  

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

 

Domnul consilier Velici Ion  anunță că va promova un proiect de hotărâre prin care va propune 

reducerea impozitului pentru  cetățenii satului Ghighiu  care nu au gaze, scoala și multe altele. 

Deoarece  nu  mai  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. 25, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3)lit.c)  din 

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

 

 Punctul 4  al ordinei de zi  este : P.H.C.L. nr.24 din 05.04.2022 privind  aprobarea PUZ - 

„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=2572mp) 

DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 

(Sstud=3889mp)”pentru imobilul situat în jud. Prahova, Com. Bărcănești, Sat Românești , str. Irisului 

nr.153, nr. cadastral 24995, tarla 15, parcele Cc 1236 si A 1237, DN1 

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

Domnul consilier Velici Ion : În documentația prezentată  este un acord de asumare financiară a 

cheltuielilor  legate de întocmirea acestui PUZ, încheiat între comuna Bărcănești și proprietarii acestui 

imobil.Nu corespunde planul  prezentat la PUZ, mai  apar și   construcțiile C3-C5. Nu avem nici-o 

dovadă că  s-au achitat toate cheltuielile legate de întocmirea acestui PUZ.  

  Deoarece  nu mai   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 ?             1 vot ( domnul Velici  Ion).  

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 26, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3)lit.e)  din 

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

 

 



5/6 

 

 

Următorul punct al ordinei de zi este : P.H.C.L. nr. 25 din 07.04.2022 privind  aprobarea 

incetarii Contractului de inchiriere a suprafetei de 1 ha de pasune aflata in domeniul privat al Comunei 

Barcanesti, judetul Prahova, nr.12930/08.05.2018, incheiat intre Comuna Barcanesti si domnul Masala 

Dumitru 

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 ?        12 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 
 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 27, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. 

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

 

Punctul 6 este: P.H.C.L. nr.28 din 13.04.2022 pentru aprobarea Notei conceptuale şi Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investitii “Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna 

Bărcăneşti, județul Prahova”. 

Comisia nr.3 nu a emis aviz pentru acest proiect de hotărâre. 

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

Domnul Velici Ion  întreabă cine va beneficia de aceste stații , câți locuitori ai comunei au 

mașini electrice, cine va plăti curentul aferent acestor spații, vor fi afectate spațiile de parcare ale 

primăriei, care și așa sunt insuficiente. 

Domnul consilier Apostol Gheorghe Daniel precizează că  energia electrică consumată va fi 

platită de fiecare beneficiar în parte. 

Deoarece  nu  mai  sunt înscrieri la cuvânt  , preşedintele de  vârstă  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. 28, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.g)  din 

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

Punctul 7 al ordinei de zi este : P.H.C.L.  nr. 29 din 14.04.2022 privind  aprobarea încetarii 

Contractului de inchiriere a suprafetei de 6 ha de pasune aflata in domeniul privat al Comunei 

Bărcănești, judetul Prahova, nr.13142/10.05.2018, încheiat între Comuna Barcănești și domnul Stoica 

Florian. 

Comisiile nr. 1 și 3 nu au emis avizele pentru acest proiect. 

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 ?        12 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 

 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 29, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. 

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

 

 Penultimul punct al ordinei de zi este : P.H.C.L.nr. 30 din 14.04.2022 privind acordarea unui 

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

jud.Prahova, pentru a vota  în   A.G.A. modificarea/actualizarea/revizuirea Statutului și a Actului 

Constitutiv  ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru Managementul 

Apei- Prahova‟‟,  prin încheierea de acte adiționale . 
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Comisia nr.1 nu a emis aviz pentru acest proiect de hotărâre. 

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 ?        12 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 
 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 30, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. nr. 

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

 Ultimul punct al ordinei de zi este  : Probleme curente. 

 Domnul consilier Tronaru Mădălin – Bogdan  roagă membrii consiliului local ca  la ședințele de 

consiliu la care,  din motive obiective,  nu poate participa fizic,  să se permită participarea online, iar 

când va  urma să fie președinte de ședință, să fie numit următorul  consilier local. 

Domnul Velici Ion  arată că solitarea domnului Tronaru  trebuie analizată cu foarte multă 

atenție, prezenta online să nu devină o obișnuință când ședințele de consiliu se desfășoară cu prezența 

fizică a consilierilor locali , cazurile de prezență online sunt excepționale. 

           Domnul consilier Apostol Gheorghe Daniel precizează că este greu atunci când  participi online 

la o ședință care se  desfășoară  fizic, deoarece  apar suplimentările ale ordinei de zi, amendamente, 

dezbateri pe proiectul de hotărâre  supus analizei. 

 Doamna consilier Badea Niculina, în nume propriu și ca  urmare a rugăminții domnului 

consilier local Dobre Liviu care  este plecat în delegație , solicită ajutorarea familiei Grigore din satul 

Tătărani cu strâgerea unor fonduri pentru achiziționarea de combustibil solid pentru încălzirea locuinței, 

familie care se află într-o situație financiară precară.  

        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    13   voturi  pentru ,  0     împotrivă,      0 abțineri  , în ședința   extraordinară a 

Consiliului Local Bărcănești  din data de   04.05.2022. 

       Afişat astăzi,  04.05.2022     , 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/

