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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.   16.258  / 29.06.2022 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 29.06.2022 , în şedinţa  ordinară a   Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, convocată prin Dispoziţia nr.153/23.06.2022  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 11 consilieri din 15, absenți sunt :Cotolan 

Valeriu-motivat , Ionescu Dan,  Chistrugă Stelian -Ștefan și Tronaru Mădălin- Bogdan,  ședința  având 

cvorumul necesar.  

La lucrările şedinţei  mai participă și domnul Primar Dima Gheorghe, domnul Ionescu Andrei-

locuitor al comunei Bărcănești. 

 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. 153 din 23.06.2022 

şi transmis consilierilor locali prin adresa nr. 15.932 din 23.06.2022, este următorul: 

1.P.H.C.L. nr. 35 din 12.08.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a spațiilor de joacă  situate pe domeniul public al comunei Bărcănești, 

județul Prahova.-inițiator dl. Primar  

2.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-inițiatori: Apostol Gheorghe 

Daniel, Velici Ion, Cotolan Valeriu, Matei Andrei- consilieri locali 

3. P.H.C.L. nr. 39 din 18.05.2022  pentru aprobarea Strategiei de digitalizare a comunei Bărcănești, 

județul Prahova  pentru perioada 2021-2030- inițiator dl. Primar 

4. P.H.C.L. nr.42 din 31.05.2022 privind  aprobarea  STRATEGIEI DE  DEZVOLTARE  A 

SERVICIILOR SOCIALE  la nivelul comunei  Bărcănești, județul Prahova pentru perioada 2022 – 

2027-inițiator dl. Primar 
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5. P.H.C.L. 43 din 07.06.2022   privind  aprobarea investiţiei  „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în 

satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova”- inițiator dl. Primar 

6. P.H.C.L. 44 din 10.06.2022 privind  aprobarea documentației  tehnico-economice (Studiu de 

fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și devizul general )  ai obiectivului de investiţii   ’’Colector 

ape pluviale de pe străzile Cerceluşilor, Mărgăritarilor şi Crinilor (DN1A)  în Comuna 

Bărcăneşti, Judeţul Prahova” - inițiator dl. Primar 

7.Probleme curente. 

 

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 02.07.2022, proces-verbal care este aprobat   în 

forma redactată iniţial,  cu 11 voturi “pentru”. 

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

zi : P.H.C.L. nr. 35 din 12.08.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a spațiilor de joacă  situate pe domeniul public al comunei Bărcănești, 

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

Domnul  consilier Apostol Gheorghe-Daniel  întreabă ce se întâmplă dacă se depășește programul 

de funcționare al locurilor de joacă, respectiv  8,00-21,00, fiind prevăzute sancțiuni. 

Dl. Primar comunică membrilor consiliului că poliția locală va verifica și va închide locurile de 

joacă, va aplica, dacă este cazul și sancțiuni. 

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. 41, 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. 37 din 13.05.2022 privind înregistrarea  video-

audio și transmiterea în direct a ședințelor Consiliului Local al Comunei Bărcănești, județul Prahova-

inițiatori: Apostol Gheorghe Daniel, Velici Ion, Cotolan Valeriu, Matei Andrei- consilieri locali 

D-na secretar general al comunei anunță membrii consiliului local  că avizul Comisiei nr.1 și nr.2  

au fost nefavorabile, comisia nr.3 a dat aviz favorabil. 

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

Domnul consilier Apostol Gheorghe –Daniel, unul din inițiatorii proiectului,salută atitudinea 

membrilor comisiei  de specialitate nr.3 care a avizat favorabil proiectul  de hotărâre. Proiectul de 

hotărâre a fost inițiat pentru îmbunătățirea  procesului de transparență decizională și a procesului de 

consultare publică, cetățenii comunei au dreptul să  fie informați  corect asupra treburilor publice și să 

participe la procesul de luare a deciziilor administrative. Prin înregistrarea audio-video a ședințelor 

consiliului local, ședințe care au un caracter public, ne asumăm ceea ce spunem  în cadrul acestora. 

Domnul consilier Velici Ion , un alt inițiator al proiectului,   precizează că  sunt o mulțime de 

păreri diferite față de acest proiect, nefavorabil înseamnă că  acei membrii ai comisiilor de specialitate 

nu au fost  de acord și nu sunt de acord cu înregistrarea ședințelor audio-video. 

Atât OUG nr.57/2019, art. 138, cât și Regulamentul  de Organizare și Funcționare  ale consiliului 

local, art.89, prevede  ca cetățenii comunei să aibă posibilitatea să urmărească ședințele consiliului local 

pe internet. Încalcăm cu bună știință  prevederile legale. 
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Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel : Comisiile care au dat aviz  nefavorabil  nu au  propus  

amendamente. 

Domnul consilier Velici Ion precizează că va informa Instituția Prefctului Jud. Prahova dacă acest 

proiect de hotărâre nu va fi adoptat, roagă consilierii locali să se gandească foarte bine înainte de a vota.  

Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel  propune  ca, în situația în care  membrii consiliului 

local nu sunt de acord cu transmiterea în direct, prin platformele de streaming,  să se înregistreze video-

audio și  înregistrările să fie stocate în vederea întocmirii procesului-verbal al ședinței .  

Doamna consilier Zamfir Eliza-Georgiana   nu este de acord cu înregistrarea audio-video si 

transmiterea în direct a ședințelor de consiliu, nu acesează aceste platforme, este de acord cu 

înregistrarea video. 

Domnul consilier Gașpar Iulian solicită să se stabilească, de comun acord,o  variantă agreată de 

toți consilierii și să se reformuleze  acele articole. 

Domnul consilier Iancu Emil precizează că pe comisii, fiecare consilier și-a exprimat votul, fiecare  

știind ceea ce votează. 

Domnul consilier Velici Ion  precizează că  membrii consiliului local au obligația respectării literei 

legii. 

Domnul președinte de ședință, Matei Andrei, propune ca domnul Primar să-și prezinte punctul de 

vedere cu privire la  prevederile propuse prin acest proiect de hotărâre. 

Domnul Primar informează consiliul local că nu se opune înregistrării audio-video, nu are nimic de 

ascuns, la ședințe poate participa oricine.  În strategia de transformare a digitalizării comunei s-a prins 

ca obiectiv  dotarea salii de ședință pentru a se putea înregistra ședințele de consiliu. 

Doamna consilier Badea Niculina  își motivează votul negativ din comisie prin faptul că se dorește 

să se realize ceva pentru comună , nu să se filmeze cum se ceartă. 

Domnul consilier Velici Ion subliniează faptul că ședințele trebuie să fie  înregistrate, consiliul 

local riscă să nu respecte legea.  

Deoarece nu  mai  sunt înscrieri la cuvânt  , președintele de ședință propune la trecerea la vot, pe 

articole.  

Domnul consilier Apostol Gheorghe –Daniel, propune, având în vedere discuțiile anterioare, 

eliminarea din acest aliniat  a expresiei prin "platformele de streaming(Youtube, Facebook)." 

Preşedintele de  ședință  supune votului  aliniatul 1 la art. 1, reformulat : 

            Cine este pentru ? 5  voturi (Velici Ion, Apostol Gheorghe-Daniel,Dobre Liviu, Matei Andrei și 

Gașpar Iulian ) 

            Cine este împotriva?      3 voturi ( Vuță Viorel Mariu, Toma Nicoleta-Mădălina, Badea 

Niculina); 

            Cine se abţine ?             3 voturi ( dl.Iancu Emil, Tănase Nicolae Mădălin și Zamfir Eliza 

Georgiana). 
 Deoarece nu s-a întrunit cvorumul stabilit de lege , aliniatul 1 la articolul  1 nu este adoptat. 

 Președintele de ședință supune votului aliniatul 2  al articolului  1, în forma propusă de 

inițiatori: 

            Cine este pentru ? 5  voturi (Velici Ion, Apostol Gheorghe-Daniel,Dobre Liviu, Matei Andrei și 

Gașpar Iulian ) 

            Cine este împotriva?      3 voturi ( Vuță Viorel Mariu, Toma Nicoleta-Mădălina, Badea 

Niculina); 

              Cine se abţine ?             3 voturi ( dl.Iancu Emil, Tănase Nicolae Mădălin și Zamfir Eliza 

Georgiana). 

 Deoarece nu s-a întrunit cvorumul stabilit de lege , aliniatul 2 la articolul  1 nu este adoptat. 

    Președintele de ședință supune votului articolul nr.2 la P.H.C.L. nr.  37 
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    Domnul consilier Apostol Gheorghe –Daniel, propune, având în vedere discuțiile anterioare, 

eliminarea din acest articol   a expresiei " prin intermediul platformelor de streaming(Youtube, 

Facebook)." 

    Preşedintele de  ședință  supune votului  articolul 2, reformulat : 

            Cine este pentru ?        6  voturi (Velici Ion, Apostol Gheorghe-Daniel,Dobre Liviu, Matei 

Andrei ,  Gașpar Iulian , Tănase Nicolae-Mădălin ) 

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             5 voturi ( dl.Iancu Emil, Vuță Viorel Mariu, Toma Nicoleta-Mădălina, 

Badea Niculina și Zamfir Eliza- Georgiana). 

 Deoarece nu s-a întrunit cvorumul stabilit de lege , articolul  2 nu este adoptat. 

    Președintele de ședință supune votului articolul nr.3 aliniatul 1 la P.H.C.L. nr.  37. 

 Domnul Velici Ion  precizează că este împotriva acestui aliniat  deoarece aceste prevederi sunt 

stipulate în  OUG nr. 57/2019 si nu trebuie să  se mai hotărească în ședința de consiliu aspectele care 

sunt deja reglementate prin ordonanța amintită. 

Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt  , preşedintele de  ședință  supune votului  aliniatul  în 

forma propusă de inițiator : 

            Cine este pentru ?        4 voturi (Apostol Gheorghe-Daniel,Dobre Liviu, Matei Andrei și Gașpar 

Iulian)  

           Cine este împotriva?  1 vot (Velici Ion ); 

            Cine se abţine ?           6 voturi  ( dl.Iancu Emil, Vuță Viorel- Marius, Toma Nicoleta-Mădălina, 

Badea Niculina și Zamfir Eliza -Georgiana, Tănase Nicolae-Mădălin). 

 Deoarece nu s-a întrunit cvorumul stabilit de lege , articolul  3 alin. 1  nu este adoptat. 

 Președintele de ședință supune votului articolul nr.3 aliniatul 2 la P.H.C.L. nr.  37. 

 Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt  , preşedintele de  ședință  supune votului  aliniatul  în 

forma propusă de inițiator : 

            Cine este pentru ?      5 voturi (Apostol Gheorghe-Daniel, Velici Ion ,Dobre Liviu, Matei Andrei 

și Gașpar Iulian)  

           Cine este împotriva?  0 voturi ; 

            Cine se abţine ?            6 voturi  ( dl.Iancu Emil, Vuță Viorel- Marius, Toma Nicoleta-Mădălina, 

Badea Niculina , Zamfir Eliza- Georgiana, Tănase Nicolae-Mădălin). 

 Deoarece nu s-a întrunit cvorumul stabilit de lege , articolul  3 alin. 2  nu este adoptat. 

    Președintele de ședință supune votului articolul nr.4 la P.H.C.L. nr.  37. 

Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt  , preşedintele de  ședință  supune votului  articolul în 

forma propusă de inițiator : 

            Cine este pentru ?       5 voturi ( Velici Ion, Apostol Gheorghe-Daniel, Dobre Liviu, Matei 

Andrei și Gașpar Iulian)  

           Cine este împotriva?   0 voturi; 

            Cine se abţine ?           6 voturi  ( dl.Iancu Emil, Vuță Viorel- Marius, Toma Nicoleta-Mădălina, 

Badea Niculina , Zamfir Eliza- Georgiana, Tănase Nicolae-Mădălin). 

 Deoarece nu s-a întrunit cvorumul stabilit de lege , articolul  4  nu este adoptat. 

    Președintele de ședință supune votului articolul nr.5 la P.H.C.L. nr.  37. 

Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt  , preşedintele de  ședință  supune votului  articolul în 

forma propusă de inițiator : 

            Cine este pentru ?       5 voturi ( Velici Ion,Apostol Gheorghe-Daniel,Dobre Liviu, Matei Andrei 

și Gașpar Iulian)  

           Cine este împotriva?  0 voturi; 

           Cine se abţine ?        6 voturi  ( dl.Iancu Emil, Vuță Viorel -Marius, Toma Nicoleta-Mădălina, 

Badea Niculina ,  Zamfir Eliza- Georgiana, Tănase Nicolae-Mădălin). 

 Deoarece nu s-a întrunit cvorumul stabilit de lege , articolul  5  nu este adoptat. 
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   Astfel  nu este adoptat P.H.C.L. nr. 37 in 13.05.2022 privind înregistrarea  video-audio și 

transmiterea în direct a ședințelor Consiliului Local al Comunei Bărcănești, județul Prahova-inițiatori: 

Apostol Gheorghe Daniel, Velici Ion, Cotolan Valeriu, Matei Andrei- consilieri locali ,  deoarece nu s-a 

întrunit cvorumul  prevăzut de   art. 139  alin. (3) lit.i) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, toate articolele fiind respinse. 

           Următorul punct al ordinei de zi este : P.H.C.L. nr. 39 din 18.05.2022  pentru aprobarea Strategiei 

de digitalizare a comunei Bărcănești, județul Prahova  pentru perioada 2021-2030- inițiator dl. 

Primar. 

 Secretarul general al comunei înștiințează membrii consiliului că denumirea strategiei a fost 

modificată în "Strategia de transformare a digitalizării  comunei Bărcănești, județul Prahova  

pentru perioada 2021-2030." 

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. 42, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. 

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

 

 Punctul nr. 4 al ordinei de zi  este: P.H.C.L. nr.42 din 31.05.2022 privind  aprobarea  Strategiei 

de  Dezvoltare  a Serviciilor Sociale  la nivelul comunei  Bărcănești, județul Prahova pentru perioada 

2022 – 2027-inițiator dl. Primar 

 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 împotrivă?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 
 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 43, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. 

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

 

 Punctul 5  al ordinei de zi  este : P.H.C.L. 43 din 07.06.2022   privind  aprobarea investiţiei  

„Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova”- inițiator 

dl. Primar 

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. 44, 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. 44 din 10.06.2022 privind  aprobarea 

documentației  tehnico-economice (Studiu de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și devizul 

general )  ai obiectivului de investiţii   ’’Colector ape pluviale de pe străzile Cerceluşilor, 

Mărgăritarilor şi Crinilor (DN1A)  în Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova” - inițiator dl. 

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

Domnul consilier Velici Ion precizează în cuvântul său că în zona unde se dorește demararea  

unei investiții pentru construirea unui pasaj subteran  pânza freatică este la suprafață, zona este o xona 

predispusă la inundații ,  motiv pentru  care acest  pasaj trebuie să fie sub nivelul apelor pluviale, altfel 

riscăm să fie infiltrații/inundații. 

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 ?             0 voturi. 

 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 45, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.e )  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  informează membrii consiliului că a primit solicitări din partea preoților de la 

parohiile de pe raza comunei  ca  facturile pentru gunoiului  colectat la fiecare biserică să fie plătit de 

primărie. 

 Domnul consilier Iancu Emil  propune ca la o ședință viitoare  să fie invitați și preoții. 

        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    ______. 

       Afişat astăzi, 19.07.2022     , 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/

