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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.   23.048  / 27.10.2022 
  

PROCES  VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 27.10.2022 , în şedinţa  ordinară a Consiliului Local  Bărcăneşti, judeţul Prahova, 

convocată prin Dispoziţia nr.229 / 21.10.2022 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 15 consilieri din 15.  

 Conform apelului nominal, la ședința ordinară  a consiliului local,  consilierii locali    Cotolan 

Valeriu, Zamfir Eliza – Georgiana și Apostol Gheorghe - Daniel  participă în sistem online, prin aplicația 

Google Meet,   iar 12 consilierii locali  cu participare fizică , ședința având cvorumul stabilit de lege.  

            Președintele de  ședință , domnul   consilier Tănase Mădălin - Nicolae, 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. 229 din 21.10.2022 şi 

transmis consilierilor locali prin adresa nr. 22.784 din 24.10.2022, este următorul: 

1.P.H.C.L. nr. 58  din  26.09.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova; 

 2. P.H.C.L. nr. 59 din 27.09.2022 privind completarea Anexei nr.1 la H.C.L nr.61 din 26.11.2018 privind 

stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova; 

3. PHCL nr. 60 din 30.09.2022 privind actualizarea poziției nr.1 din Anexa nr.1 la Hotărârea  Consiliului 

Local nr.10/ 29.03.2007 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei 

Bărcănești, județul Prahova; 

4. PHCL nr. 61 din 03.10.2022 privind analiza  stadiului  de înscriere a datelor  în registrul agricol  pentru  

trimestrul III al anului 2022 şi stabilirea  masurilor  pentru eficientizarea acestei activităţi; 

5. PHCL nr. 62 din 04.10.2022 privind modificarea  si completarea  anexa nr.1 la Hotararea de Consiliu 

Local nr.26/20.07.2009 privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, 

judetul Prahova; 

6. PHCL nr. 63 din 10.10.2022 pentru aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului 

de salubrizare aferente Contractului nr.1792/ 13.09.2016 pentru "Delegarea prin concesiune a 

gestiunii acrtivității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 2 –Boldești 

Scaeni și 6 Valea Doftanei", operator SC ROSAL  GRUP SA; 

7. PHCL nr. 64 din 10.10.2022 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 Plopu, județul Prahova, ca membru al Asociației;  

  8.Probleme curente, întrebări , interpelări.  

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

D-na Dumitru Carmen – Mihaela, inspector în cadrul Primăriei comunei Bărcănești, delegat cu 

atribuții de secretar  general al comunei, 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  
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aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare din 28.09.2022, proces-verbal care este aprobat   în forma 

redactată iniţial,  cu 15 voturi “pentru”.  

Domnul Tănase Mădălin - Nicolae, preşedintele de  ședință , anunţă trecerea la primul punct de pe 

ordinea de zi :  

-P H.C.L. nr. 58  din  26.09.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei 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 fiecare propunere,   

propuneri care au fost adoptate cu unanimitate de voturi.După aprobarea fiecărei propuneri , se supune 

votului   proiectul de hotărâre în general: 

            Cine este pentru ?        15 voturi  

            Cine este împotriva?      0 voturi; 

            Cine se abţine ?             0 voturi. 

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 59, 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. 59 din 27.09.2022 privind completarea Anexei nr.1 

la H.C.L nr.61 din 26.11.2018 privind stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova-inițiator  dl. Primar 

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

Domnul consilier Velici Ion spune că deoarece in proiect este vorba de modificarea unei anexe la o 

hotărâre de consiliu anterioară, respectiv din anul 2018, era corect ca să fie inclusă în totalitate și această 

anexă, nu doar modificările făcute la ea pentru a se cunoște exact în ce constau modificările. 

            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 ?             3 voturi (Velici Ion, Apostol Gheorghe –Daniel și Matei Andrei).  
 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 60, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1) din O.U.G. nr. 

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

 Al treilea  punct de pe ordinea de zi : PHCL nr. 60 din 30.09.2022 privind actualizarea poziției 

nr.1 din Anexa nr.1 la Hotărârea  Consiliului Local nr.10/ 29.03.2007 privind însușirea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Bărcănești, județul Prahova – inițiator primar. 

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

 Domnul consilier Velici Ion precizează că întocmirea anexei nr. 1 la hotărâre este întocmită 

necorespunzător, trebuia să fie mult mai complexă pentru a oferi toate datele necesare. 

 Deoarece  nu  mai  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 (Velici Ion).  
 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 61, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) din O.U.G. nr. 

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

 Al patrulea  punct de pe ordinea de zi : PHCL nr. 61 din 03.10.2022 privind analiza  stadiului  de 

înscriere a datelor  în registrul agricol  pentru  trimestrul III al anului 2022 şi stabilirea  masurilor  pentru 

eficientizarea acestei activităţi – inițiator primar.  

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

 Domnul consilier Velici Ion întreabă : potrivit organigramei sunt trecute la acest compartiment 5 

persoane, potrivit anexelor hotărârii sunt menționate că doar 3 persoane au atribuții de înscriere a datelor 

în registrul agricol. D-na Dumitru Carmen – Mihaela precizează că acest compartiment prevede și 
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cadastru, fapt pentru care din 5 persoane care fac parte din compartiment, 3 sunt cu atribuții la registrul 

agricol, iar 2 sunt cu atribuții la cadastru. 

Deoarece  nu  mai  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. 62, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1) din O.U.G. nr. 

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

Al cincilea  punct de pe ordinea de zi : PHCL nr. 62 din 04.10.2022 privind modificarea  si 

completarea  anexa nr.1 la Hotararea de Consiliu Local nr.26/20.07.2009 privind insusirea bunurilor care 

apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova – inițiator primar. 

 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 (Velici Ion).  

 Astfel este adoptată Hotărârea nr. 63, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) din O.U.G. nr. 

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

   Al șaselea  punct de pe ordinea de zi : PHCL nr. 63 din 10.10.2022 pentru aprobarea ajustării 

tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare aferente Contractului nr.1792/ 13.09.2016 

pentru "Delegarea prin concesiune a gestiunii acrtivității de colectare, transport și transfer a 

deșeurilor municipale în zona 2 –Boldești Scaeni și 6 Valea Doftanei", operator SC ROSAL  GRUP 

SA – inițiator primar. 

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

  Doamna consilier Badea Niculina consideră că trebuie o mai mare implicare din partea autorităților 

locale pentru ca cetățenii din comună să facă abonament pentru ridicarea gunoiului menajer , declarând 

corect numărul de persoane care locuiesc în acea gospodărie, sunt foarte multe cazuri când abonamentul 

este făcut pentru un număr mult mai mic de persoane de cât sunt în realitate. 

 Dl. Consilier Velici Ion consideră că până la urmă această hotărâre va avea ca consecință tot o 

majorare a tarifelor, ceea ce dânsul nu este de acord. 

 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 (Velici Ion și Apostol Gheorghe – Daniel.).  

Astfel este adoptată Hotărârea nr. 64, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) din O.U.G. nr. 

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

Al șaptelea  punct de pe ordinea de zi : PHCL nr. 64 din 10.10.2022 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 Plopu, județul Prahova, ca membru al 

Asociației – inițiator primar. 

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. 65, cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) din O.U.G. nr. 

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

Ultimul punct al ordinei de zi este :  Probleme curente, întrebări , interpelări. 
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Se înscrie la cuvânt dl. Primar – Dima Gheorghe care spune d-lor consilieri că în curând se vor 

demara procedurile pentru canalizare. Astfel se are in vedere modificarea proiectului inițial in sensul că 

lucrarea se va face pe tronsoane pentru a nu se putea găsi finanțate. Pentru primul tronson finanțarea se 

va face prin Anghel Salini, iar al doilea tronson prin PNRR. 

Dl. consilier Chistrugă Stelian - Ștefan precizează că sunt diferențe mari de nivel. 

Dl. consilier Dobre Liviu întreabă pe ce sistem se va face canalizarea. Dl. Primar răspunde că se 

va stabili acest lucru la momentul când se va face proiectarea. 

Dl. consilier Ionescu Dan întreabă dacă în primul tronson intră și stația de epurare. Dl. primar 

precizează că da, primul tronson va cuprinde stația de epurare, tot DN1  și DJ Tătărani, pe ambele părți 

ale drumului. 

Dl. consilier Cotolan Valeriu îl întreabă pe dl. primar cum vede dânsul ca de execuția primului 

tronson, de la proiectare până la finalizare să se ocupe o singură firmă. Dl. primar răspunde că da , așa 

este normal ca lucrurile să decurgă bine. 

Dl. consilier Velici Ion precizează că trebuie avută în vedere diferența de nivel dintre satul 

Tătărani și satul Pușcași care este de 14 m pe o distanța de 9 km, astfel ca la proiectare să avem în 

vedere acest lucru și să se aleagă varianta cea mai bună și mai puțin costisitoare. Tot dl. Consilier Velici 

Ion îl întreabă pe dl. primar dacă este prinsă în tronsonul 2 canalizarea și pentru Parcul Industrial. Dl. 

primar îi răspunde că nu, este prinsă canalizarea doar pentru satul Ghighiu. 

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

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            P.Secretar  general al comunei, 

 

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

   Mădălin – Nicolae Tănase                              inspector, Carmen – Mihaela Dumitru 

   

 

 

 

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

Local Bărcănești  din data de  09.11.2022. 

       Afişat astăzi,  09.11.2022, orele  15,30 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/

