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, in sedinta ordinard a

Consiliului Local
convocata prin Dispozitia nr.l64l21-04-2017 a

Incheiat astazi, 27.04.2017

Barcanesti, Judetul Prahova ,
Primarului comunei Barcanesti, j udetul Prahova.
D-na Savu Nicoleta ,secretar al comunei Barcanesti, judetul Prahova, face
apelul nominal al consilierilor locali si constata ca la lucrarile sedintei participd
un r.r-u. de 11 consilieri locali, din totalul de 15, d-ra Fdtu Maddlina -Doini1a,
dl. Chistruga Stelian Stefan, dl. Radu Marius-Laurenliu fiind absenli, iar dl. Dima
Gheorghe jnvoit
$edinta este legal constituita, avand cvorumul necesar. La
lucrarile sedintei participa d-na Savu Nicoleta ,secretarul comunei Barcanesti,
judetul Prahova.
findnd cont cd d-ra Fdtu Mdddlina-Doini1a, prin HCL nr. l3130.03.2017, a
fost aleasd preqedinte de qedinla pentru perioada martie, aprilie, mai 2017 9i cd la
gedinla aceastd este absentd, conducerea gedinlei de consiliu este asiguratd de
dl.Du!6 D[nu!, care este inlocuitorul preqedintelui de qedinla Fltu Mdd[lina
Doinila .
Dl. Du!6 Danut , preqedintele de gedinla , ptezintd,, in calitate de
reprezentant al iniliatorului, proiectul ordinei de zi:
l.Proiect de hotdr6re privind aprobarea execuliei bugetului de venituri qi cheltuieli
pe trimestrul I 2}L7-initiator dl. Primar
2.Proiect de hotdrdre privind stabilirea unor m[suri pentru gospoddrirea localitdlii,
precum qi constatarea faptelor ce constituie contraven[ii- iniliator dl. Primar
3.Proiect de hotdrdre privind aprobarea redevenlei pentru activitatea de alimentare
cu apd potabild gi canalizare-epurare prestatd de SC CAPOLES SERV SRL qi a
actului adilional nr.6 la Contractul de concesiune a serviciului public de
alimentare cu apa , canalizare (inclusiv prin vidanjare ) si epurarea apelor uzate a
comunei Barcanesti , judetul Prahova, nr.63812000.-ini!iator dl. Primar
4.Proiect de hotdrdre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a
unor bunuri care apa(in patrimoniului comunei BsrcdneqtijudeEul Prahova, in
vederea scoaterii din functiune si casarea acestora si modificarea inventarului
bunurilor carc apartin domeniului public al comunei Barcanestijudetul PrahovainiJiator dl. Primar

