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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.   19.139  / 24.08.2022 
  

PROCES  VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 24.08.2022 , în şedinţa  ordinară a Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul Prahova, 

convocată prin Dispoziţia nr.189/ 18.08.2022  a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova.  

Secretarul general al  comunei  face apelul nominal al consilierilor locali prezenți la sedință (fizic și 

online ) , si constată că sunt prezenți 12  consilieri din 15, absenți motivați  fiind  domnii consilieri  

Cotolan Valeriu, Iancu Emil  și Ionescu Dan. 

 Conform apelului nominal, la ședința ordinară  a consiliului local,  doamna consilier local Zamfir 

Eliza- Georgiana  participă în sistem online, prin aplicația Google Meet,   iar 11 consilierii locali  cu 

participare fizică , ședința având cvorumul stabilit de lege.  

           La lucrările şedinţei  mai participă  domnul Primar Dima Gheorghe  

           Președintele de  ședință , domnul   consilier Velici Ion , arată că sunt întrunite condițiile  prevazute 

de art. 134 alin.(2), art. 137 și art. 138 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 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. 189 din 18.08.2022 şi 

transmis consilierilor locali prin adresa nr. 18.745 din 18.08.2022, este următorul: 

1. P.H.C.L. nr. 52 din 02.08.2022 privind anularea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice şi 

juridice aflate în stare de insolvabilitate -inițiator dl. Primar 

2. P.H.C.L. nr. 53 din 02.08.2022 privind   modificarea art.4  și anexei nr. 3  din  H.C.L. nr.38 din 25 .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 "- inițiator dl. Primar 

3. P.H.C.L. nr. 54 din 12.08.2022 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" 

aderarea comunei Șotrile, județul Prahova, ca membru al Asociației -  inițiator dl. Primar 

4. Ordonanța de clasare  a Parchetului de pe lângă  Judecătoria Ploiești în dosar nr. 2955/P/2018. 

5. Probleme curente, întrebări , interpelări. 

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 27.07.2022, proces-verbal care este aprobat   în forma 

redactată iniţial,  cu 12 voturi “pentru”. 

Domnul Velici Ion   , preşedintele de  ședință , anunţă trecerea la primul punct de pe ordinea de zi :  

P.H.C.L. nr. 52 din 02.08.2022 privind anularea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice şi juridice 

aflate în stare de insolvabilitate -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, pe articole și în general: 
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            Cine este pentru ?        12 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 
 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 53, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.c) 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. 53 din 02.08.2022 privind   modificarea art.4  și 

anexei nr. 3  din  H.C.L. nr.38 din 25 .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 "- 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 ?        12 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi .  

          Astfel este adoptată Hotărârea nr. 54, 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 3 al ordinei de zi : P.H.C.L. nr. 54 din 12.08.2022 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" aderarea comunei Șotrile, județul Prahova, ca membru al Asociației 

-  inițiator dl. Primar . 

        D-na secretar general  al comunei anunță membrii consiliului local că  acest proiect de hotărâre a 

primit aviz nefavorabil de la comisia nr. 1  pentru motivul că "reprezentantul în cadrul AGA ar trebui  să 

fie Primarul comunei". 

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

Domnul consilier Apostol Gheorghe-Daniel, în calitate de președinte al comisiei nr.1, precizează că   

nu a avizat acest proiect de hotărâre deoarece viceprimarul comunei  îl înlocuiește pe titular,respectiv pe 

domnul  primar,  doar când acesta lipsește. 

Președintele  de ședință dă citire articolului nr. 132 din O.U.G. nr. 57/2019  privind reprezentarea în 

asociațiile de dezvoltare intercomunitara,   articol care prevede :   "  Comunele, orasele si municipiile sunt 

reprezentate de drept in adunarile generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara si in adunarile 

generale ale operatorilor regionali si locali de catre primari. Primarii pot delega calitatea lor de 

reprezentanti ai unitatilor administrativ-teritoriale in adunarile generale viceprimarilor, administratorilor 

publici, precum si oricaror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei 

institutii publice de interes local.". 

         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. 55, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit. f)  din O.U.G. 

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

        Următorul punct al ordinei de zi este : Ordonanța de clasare  a Parchetului de pe lângă  Judecătoria 

Ploiești în dosar nr. 2955/P/2018. 

Membrii consiliului local au luat la cunoștință de  ordonanța de clasare. 

 Ultimul punct al ordinei de zi este : Probleme curente , întrebări , interpelări . 

 La acest punct domnul consilier Apostol Gheorghe –Daniel îl întreabă pe domnul primar care mai este 

stadiul demersurilor  pentru înființarea parcului de la Tătărani, parc ce urmează a fi înființat  în locul fostei  

Casa Banu și stadiul demersurilor privind înființarea unui  parc  în islazul din satul  Tătărani. 
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   Domnul primar aduce la cunoștință membrilor consiliului local ca s-au întâmpinat unele probleme la 

înscrierea în cartea funciară,  că  urmează  să  promovăm proiecte de  hotărâri de consiliu pentru 

completare și modificare domeniu public și privat al comunei. 

   Referitor la înființarea parcului  din zona islazului  satului Tătărani , domnul primar ,  comunică 

membrilor consiliului local că  s-a  prins  în   PUG –ului  localității care este în curs de actualizare ,  

actualizare care se află în stadiul obținerii avizelor. 

   Doamna consilier Badea Niculina  aduce la cunoștință membrilor consiliului local  ca  sunt mulți 

câini pe străzile din comună și că ar trebui luate măsuri. 

   Domnul primar informează membrii consiliului local că urmează în perioada 25-29.08.2022 să 

efectueze  trei zile de concediu de odihnă și că  domnul viceprimar Vuță Viorel-Marius va prelua 

atribuțiile acestuia.   

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

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Secretar  general al comunei, 

 

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

   Ion VELICI                          Nicoleta SAVU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Aprobat  cu  voturi   13 pentru ,    0 împotrivă,  0  abțineri  , în ședința   extraordinară a Consiliului 

Local Bărcănești  din data de  07.09.2022. 

       Afişat astăzi,  07.09.2022     , orele  19,00 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/

