ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA

BĂRCĂNEŞTI

CONSILIUL

LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 26.07.2017 , in sedinta ordinară a Consiliului Local
Barcanesti, Judetul Prahova , convocata prin Dispozitia nr.260/20.07.2017 a
Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova.
D-na Savu Nicoleta ,secretar al comunei Barcanesti, judetul Prahova, face
apelul nominal al consilierilor locali si constata ca la lucrarile sedintei participă
un numar de 15 consilieri locali, din totalul de 15. Şedinta este legal constituita,
avand cvorumul necesar. La lucrarile sedintei participa dl.Lupu Valeriu-primarul
comunei Bărcăneşti, d-na Savu Nicoleta , secretarul comunei Barcanesti şi d-na
Gheorghe Steluţa-Monica, sef serviciu-Serviciul Financiar contabil Primăria
comunei Bărcăneşti
Dl. Gaşpar Iulian
, preşedintele de şedinţă , îl invita pe dl. primar, în
calitate de iniţiator al proiectului ordinei de zi, să prezinte, proiectul ordinei de
zi :
1.Proiect de hotarâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli
pe trimestrul II 2017-iniţiator dl.Primar
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local ,a bugetului
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri
proprii,pe anul 2017-iniţiator dl.Primar
3.Proiect de hotarâre privind aprobarea indemnizaţiei maximă lunară de care
beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local Bărcăneşti pentru
participarea la sedinte-iniţiator dl. Primar
4.Proiect de hotarâre privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii
publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Bărcăneşti, judetul Prahova-iniţiator dl. Primar
5.Proiect de hotarâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului pentru gestionarea
câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova , a Regulamentului de
Organizare şi funcţionare a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în
comuna Bărcăneşti,judeţul Prahova-iniţiator dl.Primar
6. Raport privind dinamica angajării şi activitatea desfăşurată de către asistenţii
personali în semestrul I 2017-întocmit Oprea MarianaCompartiment Resurse
Umane
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7.Proiect de hotarâre privind reorganizarea Comisiei Comunitară Consultativa
la nivelul comunei Bărcăneşti şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Comisiei Comunitare Consultativă-iniţiator dl. Primar
8.Informare despre “Expertiza tehnică pentru determinarea stadiului fizic al
obiectivului Extindere liceu 8 Sali de clasă şi anexe-Comuna Bărcăneşti, judeţul
Prahova.
9.Informare privind adresa nr. 17694/07.07.2017 a d-nei Tudose Cornelia, prin
care solicită drepturile cuvenite conform Legii nr.85/2016.
10.Probleme curente.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării membrilor consiliului local
proiectul ordinei de zi. Membrii consiliului local , în unanimitate, sunt de acord cu
proiectul ordinei de zi .
Inainte de inceperea discutarii materialului de pe ordinea de zi, presedintele
de sedinta supune aprobarii membrilor consiliului procesul verbal al sedintei de
îndată din 13.07.2017, proces verbal care este aprobat cu unanimitate de voturi in
forma redactata initial.
Dupa aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare, preşedintele de
şedinţă propune trecerea la punctul 1 de pe ordinea de zi : Proiect de hotarâre
privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli
pe trimestrul II
2017.
Preşedintele de şedinţă invită membrii consiliului local să se înscrie la
cuvânt.
S-a înscris dl. consilier Velici Ion.
Dl.consilier Velici Ion : În aprilie s-a aprobat execuţia pe trimestrul I, de ce
nu sunt doar pe trim.II, daca aprobam execuţia pe trim .II? La cheltuieli apar
diferente la cheltuieli totale cap.54.
Dl.sef serviciu Gheorghe Steluţa-Monica:Execuţia la trimestrul II se face
prin cumulare cu trimestrul I, iar în ceea ce priveşte cheltuielile, cap. 54.02 se
compune din mai multe subcapitole.
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune
votului proiectul de hotarâre în forma propusă de iniţiator :
Cine este pentru ?
13 voturi
Cine este impotriva?
1 vot(Velici Ion)
Cine se abţine ?
1 vot(Fătu Mădălina-Doiniţa).
Astfel este adoptat proiectul de hotarare in forma propusa de initiator , cu
respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) din L.215/2001, fiind adoptată Hotarârea
nr. 35.
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Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarâre privind
aprobarea
rectificarii bugetului local ,a bugetului institutiilor publice si
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii,pe anul 2017.
Preşedintele de şedinţă invită membrii consiliului local să se înscrie la
cuvânt.
S-a înscris dl. consilier Velici Ion.
Dl.consilier Velici Ion : În raportul de specialitate la pagina 3 nr.crt.28 apare
neconcordanţă – 95 , la pagina 2 cap. 84.02 apare suma de 75.000 lei .
Dl.sef serviciu Gheorghe Steluţa-Monica: Nu este nicio neconcordanţă, s-a
suplimentat la un capitol cu o sumă ,în alta parte s-a diminuat.
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune
votului proiectul de hotarâre în forma propusă de iniţiator :
Cine este pentru ? 12 voturi
Cine este impotriva? 1 vot(Velici Ion –susţine suplimentare alte servicii
pentru populaţie)
Cine se abţine ? 2 voturi(Fătu Mădălina-Doiniţa. Chistruga Stelian-Ştefan).
Astfel este adoptat proiectul de hotarare in forma propusa de initiator , cu
respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) din L.215/2001, fiind adoptată Hotarârea
nr. 36.
Punctul 3 al ordinei de zi este : Proiect de hotarâre privind aprobarea
indemnizaţiei maximă lunară de care beneficiază consilierii locali din cadrul
Consiliului Local Bărcăneşti pentru participarea la sedinte.
Dl.Primar Lupu Valeriu : am iniţiat acest proiect de hotarâre cu maximum10% din indemnizaţia primarului pentru că mi s-a părut corect sa aveţi maximum
de indemnizaţie pentru responsabilităţile pe care le aveţi.Avem banii prevăzuţi în
buget.
Preşedintele de şedinţă invită membrii consiliului local să se înscrie la
cuvânt.
S-a înscris dl. consilier Velici Ion.
Dl.consilier Velici Ion : vă mulţumesc, legea ne permite, noi consilierii
stabilim cât reprezinta din indemnizaţia primarului.
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune
votului proiectul de hotarâre în forma propusă de iniţiator :
Cine este pentru ? 15 voturi
Cine este impotriva? 0 vot
Cine se abţine ?
0 vot.
Astfel este adoptat proiectul de hotarare in forma propusa de initiator , cu
respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) din L.215/2001, fiind adoptată Hotarârea
nr. 37.
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Următorul punct al ordinei de zi este : Proiect de hotarâre privind stabilirea
salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti, judetul Prahova
Preşedintele de şedinţă invită membrii consiliului local să se înscrie la
cuvânt.
S-a înscris dl. consilier Gaşpar Iulian , Velici Ion, Chistruga Stelian.
Dl.consilier Gaspar Iulian : Am discutat si pe comisii de specialitate, am
fost de acord.
Dl.consilier Velici Ion : În lege spune ca sunt salariile de bază pentru anul
2022, noi suntem în anul 2017.
Dl.consilier Chistrugă Stelian:şi eu sunt bugetar şi la noi s-a procedat la fel.
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune
votului proiectul de hotarâre în forma propusă de iniţiator :
Cine este pentru ? 15 voturi
Cine este impotriva? 0 vot
Cine se abţine ?
0 vot.
Astfel este adoptat proiectul de hotarare in forma propusa de initiator , cu
respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) din L.215/2001, fiind adoptată Hotarârea
nr. 38.
Punctul 5 al ordinei de zi : .Proiect de hotarâre privind aprobarea înfiinţării
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud.
Prahova , a Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Serviciului pentru
gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti,judeţul Prahova.
Preşedintele de şedinţă invită membrii consiliului local să se înscrie la
cuvânt.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune votului
proiectul de hotarâre în forma propusă de iniţiator :
Cine este pentru ? 15 voturi
Cine este impotriva? 0 vot
Cine se abţine ?
0 vot.
Astfel este adoptat proiectul de hotarare in forma propusa de initiator , cu
respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) din L.215/2001, fiind adoptată Hotarârea
nr. 39.
Punctul 6 al ordinei de zi : Raport privind dinamica angajării şi activitatea
desfăşurată de către asistenţii personali în semestrul I 2017-întocmit Oprea
Mariana Compartiment Resurse Umane .
Preşedintele de şedinţă invită membrii consiliului local să se înscrie la
cuvânt.
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Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune votului
raportul întocmit, raport care este însuşit cu unanimitate de voturi de membrii
consiliului local.
Punctul 7 al ordinei de zi este :Proiect de hotarâre privind reorganizarea
Comisiei Comunitară Consultativa la nivelul comunei Bărcăneşti şi aprobarea
Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Comisiei Comunitare
Consultativă.
Preşedintele de şedinţă
invită membrii consiliului local să se facă
propuneri pentru completare comisie.
S-au înscris : dl. Duţă Dănuţ, dl. Chistruga Stelian Ştefan.
Dl.consilier Duţă Dănuţ îl propune ca om de afaceri pe dl. Mârşovină Adrian .
Dl.consilier Chistrugă Stelian Stefan îl propune pe dl. consilier Iulian Gaşpar şi pe
d-ra Fătu Mădălina- Doiniţa .
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune
votului fiecare propunere, fiecare propunere fiind aprobate cu unanimitate de
voturi.După aprobarea propunerilor, s-a supus votului proiectul de hotarâre în
forma propusă de iniţiator :
Cine este pentru ? 15 voturi
Cine este impotriva? 0 vot
Cine se abţine ?
0 vot.
Astfel este adoptat proiectul de hotarare in forma propusa de initiator , cu
respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) din L.215/2001, fiind adoptată Hotarârea
nr. 40.
Punctul 8 al ordinei de zi : Informare despre “Expertiza tehnică pentru
determinarea stadiului fizic al obiectivului Extindere liceu 8 Sali de clasă şi anexeComuna Bărcăneşti, judeţul Prahova.
Preşedintele de şedinţă invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.
D-ra consilier Fătu Madalina :am văzut ca aveţi o sentinţă civilă pentru Justnec,
firma care a executat lucrarea, ei sunt în insolvenţă.Garanţia de bună executare a
fost păstrată ?
Dl. Primar : Am cerut în octombrie 2016 să facem expertiză, apoi am facut
inventariere,în urma inventarierii am constatat o lipsa.Firma fiind în insolvenţa neam înscris la masa credală şi am facut actiune in instantă pentru atragerea
raspunderii patrimoniale a administratorilor societăţii , ca masura suplimentara.
Referitor la garanţie, nu a fost pastată,am recuperat 11 mii lei.Vom face demersuri
pentru a vedea dacă continuarea investitiei mai este oportuna atât la Liceul
Tehnologic Agricol Bărcăneşti cât şi Inspectoratul Judetean Şcolar Prahova şi la
MADR dacă ne pot susţine financiar pentru continuarea lucrării.
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Penultimul punct al ordinei de zi este :Informare privind adresa nr.
17694107.07.2017 a d-nei Tudose Comeli4 prin care soliciti drepturile cuvenite
conform Legii nr.85/20 1 6.
Membrii consiliului local au luat la cunostinta de informarea intocmita de
Serviciul financiar contabil, urmeazd, ca petenta sa fie informata gi dupi solicitarea
de catre Liceu a sumei necesare din sumele defalcate din TVA , sume care si fie
alocate de Ministerul de Finante , vom face rectificare de buget gi vom putea face
dispozitie bugetara pentru plata de catre liceu a sumei.
Ultimul punct :Probleme curente.
Dl.consilier Chistruga Stelian Stefan :Daci se poate , in timp , SC Electrica
sa monteze 2 becuri gi pe strada mea.
Dl.primar .'Am luat legatura cu dl.primar de la Brazi, stdlpii sunt pe UAT
Brazi.
Dl.consilier Velici lon:Considerdmcd este o problemd arzdtoare faptul ca sa retras licenla la SC Capoles Serv SRL, ce pagi facem in continuare?
Dl.consilier Chistruga Stelian Stefan:facem licitalie, trebuie sd ne ciutim
un alt fumizor.
Dl.primar : Scoatem la licitalie, caiet de sarcini, licitalie.
D-na secretar Savu Nicoleta le reaminteste membrilor consiliului local sd
depund copie livret militar pentru intocmire fise eviden{a pentru mobilizare loc de
munci.
Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, pregedintele de gedinli declard lucririle
acesteia inchise.
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Afigat astdzi, 31.07.2017, orele 17,30 la sediul Primariei Comunei Bdrcdnegti,
j ud.Prahova.
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