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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.   14.568  / 25.05.2022 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 25.05.2022 , în şedinţa  ordinară a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.137/19.05.2022  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 15 consilieri (domnul Cotolan Valeriu, 

Ionescu Dan  și  Zamfir Eliza –Georgiana  -online )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 de convocare nr. 137 din 19.05.2022 

şi transmis consilierilor locali prin adresa nr. 14.194 din 19.05.2022, este următorul: 

1. P.H.C.L. nr. 26 din 12.04.2022 privind analiza  stadiului  de înscriere a datelor  în registrul agricol  

pentru trimestrul I al anului 2022  şi stabilirea  masurilor  pentru eficientizarea acestei activităţi. 

2. P.H.C.L. nr. 27 din 12.04.2022 privind aprobarea contului de exercuţie a bugetului local al  comunei 

Bărcăneşti pe anul 2021. 

3. P.H.C.L. nr. 31 din 21.04.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al primarului Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

4.P.H.C.L. nr.34 din 09.05.2022 privind  trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT  

Comuna Bărcănești a terenului  situat în comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor nr. 18, NC  

24979(T1Cs12,13,14,15), înscris în Cartea Funciara nr. 24979 a localității Bărcănești, în vederea 

realizării proiectului de investiție " Construire  Centru Medical ". 

5.P.H.C.L. 36 din 13.05.2022 privind  prelungirea contractelor  de închiriere  pentru spatii locative ce 

aparțin domeniului privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova 

6. Probleme curente. 
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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 19.05.2022, proces-verbal care este aprobat   în 

forma redactată iniţial,  cu 15 voturi “pentru”. 

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

zi : P.H.C.L. nr. 26 din 12.04.2022 privind analiza  stadiului  de înscriere a datelor  în registrul agricol  

pentru trimestrul I al anului 2022  şi stabilirea  masurilor  pentru eficientizarea acestei activităţi. 

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 ?        15 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 

 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 35, 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. 27 din 12.04.2022 privind aprobarea contului 

de exercuţie a bugetului local al  comunei Bărcăneşti pe anul 2021. 

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 ?        14 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             1 vot ( dl. Velici Ion). 

   Astfel este adoptată Hotărârea nr. 36, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.a) 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. 31 din 21.04.2022 privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova. 

 D-na secretar general al comunei anunță membrii consiliului local  că avizul Comisia nr.1 a fost 

nefavorabil. 

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

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

Domnul consilier Velici Ion   în cuvântul său  face precizarea că în adresa Instituției Prefectului 

Jud.Prahova  privind numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate în anul 2022 la nivelul comunei 

Bărcănești , la Serviciul Poliție Locală sunt prevăzute  9 posturi , în organigrama propusă prin proiectul 

de hotărâre  sunt 10 posturi. Motiv pentru care votul acestuia  edste abținere  ,  fiind împotriva 

prevederilor legale , avertizând  membrii consiliului local să  fie  atenți la ce votează.  

Solicită menționarea în adresa de înaintare  în vederea verificării legalității  hotărârilor adoptate 

de consiliul local să se facă precizarea că  în adresa Instituției Prefectului Jud.Prahova sunt stabilite 9 

posturi la Poliție locala și în organigrama propusă, dacă se aprobă, sunt 10 posturi. 

Domnul consilier Apostol Gheorghe –Daniel  aduce la cunoștința membrilor consiliului local că 

votul nefavorabil al comisiei nr. 1 ,al cărei președinte este,  este pentru a trage un semnal de alarmă, 

deoarece  nu sunt proiecte din fonduri europene în derulare, cele 3 posturi au fost desființate. 

Începând cu 01.07.2022 , se anunță , că nu se mai pot face angajări.La Compartimentul 

Urbanism și Amenjarea Teritoriului  nu avem  personal de specialitate. 

Domnul Primar informează consiliul local că în cel mai scurt timp va lua o decizie în acest sens. 

Doamna Secretar general al comunei le aduce la cunoștință membrilor consiliului local  

răspunsul ANFP –lui nr.15663/2022, ca urmare a solicitării Primăriei comunei Bărcănești  privind 
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stabilirea structurii de funcții publice a Serviciului poliție  locală din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului  comunei  Bărcănești, județul Prahova. 

Opinia ANFP  este că numărul maxim de posturi  stabilit pentru Serviciul poliție locală din 

cadrul Primăriei  comunei Bărcănești, județul Prahova , poate fi suplimentat  cu posture din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Bărcănești , județul Prahova , dacă nu se depășește  numărul  maxim 

de posturi stabilite pentru unitatea administrative-teritorială, în condițiile reglementate de pct. 1-6 din 

Anexa la OUG nr.63/2010,cu modificările și completările ulterioare, cu precizarea   că analiza 

necesității și oportunității și decizia în acest sens  aparține primarului comunei Bărcănești, județul 

Prahova și Consiliului Local al comunei Bărcănești, județul Prahova. 

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

de hotărâre în forma propusă de inițiator : 

            Cine este pentru ?        13 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             2 voturi (dl. Velici Ion și dl. Apostol Gheorghe-Daniel). 

 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 37, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. 

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

 

 Punctul 4  al ordinei de zi  este : PH.C.L. nr.34 din 09.05.2022 privind  trecerea din domeniul 

privat în domeniul public al UAT  Comuna Bărcănești a terenului  situat în comuna Bărcănești, sat 

Bărcănești, str. Crinilor nr. 18, NC  24979(T1Cs12,13,14,15), înscris în Cartea Funciara nr. 24979 a 

localității Bărcănești, în vederea realizării proiectului de investiție " Construire  Centru Medical ". 

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 ?        15 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi.  
Astfel este adoptată Hotărârea nr. 38, 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. 36 din 13.05.2022 privind  prelungirea 

contractelor  de închiriere  pentru spatii locative ce aparțin domeniului privat al comunei Barcanesti, 

judetul Prahova 

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 ?        15 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 

 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 39, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.g )  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 Primar solicită membrilor consiliului local punctul de vedere cu privire la Fosta Școală 

Pușcași care este într-o situație deplorabilă. Pentru acest spațiu există o expertiză . Dorește să știe dacă   

o reparăm, reface împrejmuirea ,valoarea estimativă fiind de 40.000 euro, sau o demolăm și edificăm o 

altă construcție. 

 Realizarea unei baze sportive nu este potrivită deoarece școlile sunt în centrul satelor. 

 Domnul consilier Gașpar Iulian  solicită să amenajăm un spațiu pentru  vestiarele celor 3 echipe 

de fotbal de la nivel local, echipe care nu au primit nici un sprijin financiar din partea administrației 

locale. 

 Domnul Chistrugă Stelian Ștefan propune  repararea și extinderea acestui spațiu cu un vestiar 

pentru sportivi. 
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 Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel  este de părere că extinderea și renovarea fostei 

Școli Pușcași  este mult mai costisitoare decât decât demolarea și construirea unui alt spațiu. 

 Domnul consilier Tronaru Mădălin – Bogdan   este de părere că mai bine am edifica o clădire 

nouă și să se realizeze un spațiu de joacă. 

Domnul primar aduce la cunoștință membrilor consiliului local că  locuitorii satului Pușcași nu 

sunt de acord cu realizarea unui parc de joacă acolo. 

Domnul consilier Tronaru Mădălin-Bogdan  propune realizarea unui teren de fotbal sintetic, 

teren de fotbal care poate fi închiriat, ceea ce ar aduce venituri  la bugetul local. 

            Domnul consilier Apostol Gheorghe Daniel propune amplasarea de relantisoare pe drumurile 

comunale , relantisoare care să fie amplasate unde casele nu sunt la strada pentru a nu creea disconfort 

acestora. 

Domnul consilier Tronaru Mădălin – Bogdan   propune ca la următoarea ședință a consiliului 

local să fie invitat șeful de post al Postului de Poliție Rurală Bărcănești, pentru a ne informa ce masuri  

de prevenire s-au luat pentru a evita  producerea de accidente rutiere pe strada Gălbenelelor. 

 Domnul consilier Iancu Emil readuce în atenția membrilor consiliului local și domnului primar 

că pe strada Gălbenelor, pe stânga și pe dreapta sunt parcate foarte multe mașini, căruțe, ceea ce 

îngreunează circulația autoturismelor pe drumul public și conduc  la evenimente rutiere nedorite. 

Domnul Primar informează  membrii consiliului local că prin intermediul   Poliției Locale   s-a 

demarat o acțiune de  informare a locuitorilor din comuna  privind interzicerea  parcării  

autovehiculelor pe domeniul public.  

 Domnul consilier Apostol Gheorghe –Daniel întreabă dacă se mai fac și alte acțiuni în afară de 

distribuirea pliantelor. 

 Domnul consilier Tănase Mădălin-  întreabă care este stadiul  înscrierii în cartea funciară a 

spațiului din Tătărani unde urmează să fie  realizat  parcul. 

Domnul primar aduce la cunoștință membrilor consiliului local că sunt în desfășurare acțiunile 

privind înscrierea în cartea funciară. 

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

Consiliului Local Bărcănești  din data de    02.06.2022. 

       Afişat astăzi,  03.06..2022     , orele  15,00 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/

