
 

PROCES  VERBAL 
 

 Incheiat astazi 27.09.2017 , in sedinta  ordinară   a   Consiliului Local  
Barcanesti, Judetul Prahova , convocata prin Dispozitia  nr.357/22.09.2017 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 14 consilieri locali (dl.consilier Oprea Victor-absent),  din totalul de 
15.   Şedinta este legal constituita, avand cvorumul necesar. La lucrarile sedintei 
participa d-na  Savu Nicoleta  , secretarul  comunei Barcanesti ,  d-na Gheorghe 
Steluţa-Monica, sef serviciu-Serviciul Financiar contabil al Primăriei comunei 
Bărcăneşti  , d-na Stan Joiţa reprezentant SC Standard 2L SRL şi dl.Tronaru 
Săndel. 
          Dl.  , preşedintele de vârstă  ,dl.Ion Nicolae, îl  invită pe dl. viceprimar,care a 
preluat atribuţiile domnului primar cât acesta este în concediu de odihnă, să 
prezinte  proiectul ordinei de zi. 
Domnul viceprimar  , în conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001, solicită  membrilor consiliului local suplimentarea proiectului ordinei 
de zi cu următoarele proiecte : 
1. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificării    bugetului local ,a bugetului 
institutii  publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii,pe 
anul 2017 
2.Proiect de hotarâre  privind prelungirea perioadei de închiriere pentru terenul 
aparținând domeniului public în suprafață de 73 mp, situat în comuna Bărcănești, 
județul Prahova, 
 înscrierea acestor proiecte la punctul 5 şi 6 al ordinei de zi şi  punctul Probleme 
curente sa fie înscris la punctul 7. 

Preşedintele de vârstă  supune aprobării membrilor consiliului local   
suplimentarea proiectul ordinei de zi cu proiectele de hotarâre propuse. Membrii 
consiliului local , în unanimitate, sunt de acord cu suplimentarea proiectul  ordinei 
de zi . 
 Preşedintele de vârstă  , îl  invită pe dl. viceprimar,  să prezinte  proiectul 
ordinei de zi  . 
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Dl.viceprimar prezintă proiectul ordinei de zi : 
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.-iniţiator dl. Primar 
2.Proiect de hotarâre  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al 
comunei Bărcăneşti în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu 
personalitate juridică din comuna Bărcăneşti-iniţiator dl.Primar 
3.Proiect de hotărâre privind aprobare SF-“Modernizare iluminat public în comuna 
Bărcăneşti, jud.Prahova”, indicatori tehnico-economici şi valoarea investiţiei.-
iniţiator dl.Primar 
4.Proiect de hotărâre privind aprobare SF-“Extindere reţea distribuţie gaze naturale 
în localitatea Ghighiu, Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova”, indicatori tehnico-
economici şi valoarea investiţiei.-iniţiator dl.Primar 
5. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificării    bugetului local ,a bugetului 
institutii  publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii,pe 
anul 2017 
6.Proiect de hotarâre  privind prelungirea perioadei de închiriere pentru terenul 
aparținând domeniului public în suprafață de 73 mp, situat în comuna Bărcănești, 
județul Prahova, 
7.Probleme curente. 
 
         Preşedintele de vârstă  supune aprobării membrilor consiliului local  proiectul 
ordinei de zi, proiect care este aprobat  cu unanimitate de voturi. 
         Inainte de inceperea discutarii materialului de pe ordinea de zi, presedintele 
de sedinta supune aprobarii membrilor consiliului procesul verbal al sedintei 
ordinare  din  29.08.2017, proces verbal care este aprobat cu 13 voturi “pentru” şi 
un vot împotrivă : dl.Velici Ion, în forma redactata initial. 
Dl.Velici Ion : sunt împotrivă pentru că nu s-a consemnat tot ceea ce s-a prezentat 
în şedinţă, sunt trunchiate, sunt parţiale. 
 Dupa aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare, preşedintele de 
şedinţă propune trecerea la primul punct al  ordinei  de zi :  
          La acest punct, preşedintele de vârstă, Ion Nicolae    , îl invită pe dl. 
viceprimar să facă o scurtă prezentare a  proiectului de hotarâre iniţiat.  
Dl.viceprimar  :     În conformitate cu prevederile art. 35(1), prin votul deschis  
al majorităţii consilierilor în funcţie,se procedează la alegerea pentru 3 luni a 
preşedintelui de şedinţă.Alegerea preşedintelui de şedinţă se face în ordinea 
alfabetica, potrivit hotarârii membrilor consiliului local. 
  În   acest sens a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun 
spre aprobare. 
          Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la 
cuvânt.  
 Dl.Duţă Dănuţ  propune ca preşedinte de şedinţă pe Dl. Ion Nicolae. 

  



          Deoarece nu mai  sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune 
votului  proiectul de hotarâre în forma propusă de iniţiator  : 
          Cine este pentru ?        14 voturi  
          Cine este impotriva?      0 voturi 
          Cine se abţine ?              0 voturi . 

Astfel este    adoptat  cu votul unanim  proiectul de hotarare in forma 
propusa de initiator , cu respectarea prevederilor , conform art. 45  alin. 1) din 
L.215/2001, fiind adoptată Hotarârea nr. 48. 
 Având în vedere că preşedintele de vârstă, dl.Ion Nicolae, a fost ales şi 
preşedinte de şedinţă pentru 3 luni, conducerea şedinţei este asigurată în continuare 
de dl. Consilier Ion Nicolae, ales preşedinte de şedinţă pentru lunile septembrie, 
octombrie şi noiembrie 2017. 

Se trece la punctul 2 de pe   ordinea  de zi: Proiect de hotarâre  privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Bărcăneşti în consiliile 
de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din comuna 
Bărcăneşti. 
            Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la 
cuvânt şi să facă propuneri pentru desemnarea reprezentanţilor săi în consiliul de 
administraţie al şcolilor cu personalitate juridică din comună. 
S-au înscris: dl.Gaşpar Iulian, dl.Ion Nicolae,dl.Culcea Constantin şi d-ra Fătu 
Mădălina-Doiniţa. 
Dl.consilier Gaşpar Iulian: propun ca în consiliul de administratie al Liceului 
Tehnologic Agricol Bărcăneşti să facă parte dl.Mârşovină Adrian şi d-ra Fătu 
Mădălina Doiniţa ca reprezentanţi ai consiliului local . 
Dl.consilier Ion Nicolae:îl propun pe dl. Velici Ion să facă parte din consiliul de 
administraţie al Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazăr. 
Dl.consilier Culcea Constantin :îl propun pe dl. consilier Stan Ion să facă parte din 
consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazăr. 
D-ra consilier Fătu Mădălina –Doiniţa  :îl propun pe dl.Ion Nicolae să facă parte 
din consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazăr. 
 Deoarece nu mai sunt alte propuneri, preşedintele de şedinţă supune 
aprobării fiecare propunere în parte. Fiecare propunere este   aprobată cu votul 
unanim al consilierilor,astfel sunt desemnaţi ca reprezentanţi ai consiliului local în 
consiliile de administraţie următorii : 
-dl.Velici Ion, dl.Stan Ion şi Ion Nicolae în Consiliul de administraţie al Scolii 
Gimnaziale Gheorghe Lazăr ; 
-d-ra Fătu Mădălina-Doiniţa şi  dl.Mârşovină  Adrian în Consiliul de administraţie 
al Liceului Tehnologic Agricol Bărcăneşti. 
 După aprobarea fiecărei propuneri, preşedintele de şedinţă supune votului 
proiectul de hotărâre în totalitate : 



          Cine este pentru ?     14 voturi  
          Cine este impotriva? 0 voturi  
          Cine se abţine ?        0  voturi 

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. 49. 

Următorul punct al ordinei de zi este : Proiect de hotărâre privind aprobare 
SF-“Modernizare iluminat public în comuna Bărcăneşti, jud.Prahova”, indicatori 
tehnico-economici şi valoarea investiţiei.-iniţiator dl.Primar 
Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt . 
Dl.consilier Velici Ion : Când se mai fac rapoartele de specialitate pentru proiectul 
de hotărâre  să se precizeze şi suma cât a costat SF , nu numai indicatorii  tehnico 
economici, valoarea investitiei şi sursa de finanţare.  
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune votului 
proioectul de hotărâre în forma propusă de iniţiator: 
          Cine este pentru ?     14 voturi  
          Cine este impotriva? 0 voturi  
          Cine se abţine ?        0  voturi 

Astfel este    adoptat   proiectul de hotarare in forma propusa de initiator , cu 
respectarea prevederilor art. 45  alin. 2) lit.e) din L.215/2001, fiind adoptată 
Hotarârea nr. 50. 
Punctul 4 al ordinei de zi este : Proiect de hotărâre privind aprobare SF-“Extindere 
reţea distribuţie gaze naturale în localitatea Ghighiu, Comuna Bărcăneşti, Judeţul 
Prahova”, indicatori tehnico-economici şi valoarea investiţiei. 
 
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 hotărâre în forma propusă de iniţiator: 
          Cine este pentru ?     14 voturi  
          Cine este impotriva? 0 voturi  
          Cine se abţine ?        0  voturi 

Astfel este    adoptat   proiectul de hotarare in forma propusa de initiator , cu 
respectarea prevederilor art. 45  alin. 2) lit.e) din L.215/2001, fiind adoptată 
Hotarârea nr. 51. 

Punctul 5 al ordinei de zi este :Proiect de hotarâre privind aprobarea  
rectificarii bugetului local ,a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii,pe anul 2017. 

D-na Gheorghe Steluţa Monica-sef Serviciul financiar-contabil :prin  Adresa 
nr.444962/14.09.2017 a Ministerului Finanţelor Publice ,înregistrată la D.G.R.F.P.  
cu nr. 40298/15.09.2017 şi la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică sub 



nr. 11653/15.09.2017,  s-a comunicat  repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoare adaugată pe anul 2017, iar prin Decizia Directorului  D.G.R.F.P.Ploieşti nr. 
4195/22.09.2017  s-a alocat suma de 117.00 mii lei din impozitul pe venit şi ţinând 
cont de  modificarea  denumirii unei lucrări din Lista obiectivelor de investiţii pe 
anul 2017 cu finanţare parţială sau integral, s-a impus rectificarea bugetului local, 
conform raportului de specialitate prezentat. 
            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 ?   10 voturi  
          Cine este impotriva? 2 voturi (Velici Ion şi Nicolae Constantin-Cantemir )  
          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. 2) lit.a) din L.215/2001, fiind adoptată 
Hotarârea nr. 52. 

Punctul 6 al ordinei de zi este : Proiect de hotarâre  privind prelungirea 
perioadei de închiriere pentru terenul aparținând domeniului public în suprafață de 
73 mp, situat în comuna Bărcănești, județul Prahova. 

La acest punct  este invitată d-na Stan Joiţa, reprezentant al SC Standard 2L 
SRL, să facă o scurtă prezentare a  solicitării prezentată consiliului local. 

D-na Stan Joiţa : În urmă cu 22 ani am facut o solicitare de închiriere a unei 
suprafeţe de teren unde sa amplasez o construcţie –magazin. Iniţial , in urma 
licitaţiei  am avut contract pentru 5 ani, contract în baza căruia am obţinut si 
autorizaţia de construire a magazinului.După aceea mi s-a întocmit un alt contract 
pe 5 ani , contract care în fiecare an mi s-a prelungit cu câte un an, deşi eu am 
solicitat să mi se închirieze pe câte 5 ani.Am plătit pentru 73 mp, fiind corectă. 
Dumneavoastră ar trebui să-l scoateţi la vânzare.Consiliul local cred că nu este  
contra.De ce nu mi se dă contractual pe 5 ani? Nu este corect, atâta timp cât fac 
cerere  cu o luna , doua inainte de expirare.Mi se spune că există o conductă de 
gaze, dacă trece pe la mine trece şi pe la Gorănescu.Când am obţinut autorizaţia de 
construcţie mi s-a cerut proces verbal de la vecinii de bloc.În 22 ani mi-am facut 
datoria către bugetul local. Solicit să fie trecut terenul din public in privat si să-mi 
fie vândut. 

Dl.viceprimar  : Este zonă de siguranţă, trece magistrala  mare de gaze.De 
exemplu SF de gaze  are o solutie tehnică propusă, este posibil ca acea solutie  să 
fie schimbata să  fie nevoie de o altă soluţie care să implice si acest teren de 
siguranţă. 

Dl. Chistrugă Stelian –Ştefan : Să prelungim contractul cu 1 an, trebuie să 
respectăm legea. 



Dl.Culcea Constantin : Nu se poate închiria pe 5 ani. 
Dl.Velici Ion : trebuie să studiem legea ca să ne pronunţăm.Eu nu mă pot 

pronunţa, nu mi s-au asigurat condiţiile necesare pentru a studia materialele. 
 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? 0 vot 
          Cine se abţine ?        1 vot(dl.Velici Ion)   

Astfel este    adoptat   proiectul de hotarare in forma propusa de initiator , cu 
respectarea prevederilor art. 45  alin. 3)  din L.215/2001, fiind adoptată Hotarârea 
nr. 53. 

Ultimul  punct al ordinei de zi este :Probleme curente. 
Dl.consilier Chistrugă Stelian-Ştefan  : Ce se mai întâmplă cu propunerile 

domnilor cu terenul de fotbal?Poate vreau să vin cu o echipă de fotbal. 
Dl.viceprimar :trebuie să  încheiem legea nr.213. Până la 01.oct. , SF la 

terenul de fotbal trebuie să fie gata. 
Dl. Consilier Gaşpar Iulian : vrem să organizăm echipe, să practice un sport 

cât mai decent. 
Dl. Consilier Dima Gheorghe :acum s-a modificat  legea,consiliul local 

poate finanţa asociaţiile sportive. 
  Dl. Tronaru S. , participant la şedinţa consiliului local: Ce se întâmplă  pe 
strada Franceza  si in sat Puşcaşi cu balizele de semnalizare? 
 Dl. Viceprimar :Balizele  se fac cu avizul Poliţiei Rutiere.S-au luat măsuri 
pentru recondiţionarea celor deteriorate, aşteptăm  avizul Poliţiei Rutiere. 

Dl. Tronaru S.: Canalele trebuiesc curăţate, decolmatarea să se facă cu un 
utilaj,  excavarea să se facă cu un utilaj care costă 150 lei/ora excavare şi cu 
ajutorul oamenilor.Canalele sunt înfundate, acum trebuiesc curăţate, atat cel de la 
nea Ica , cat si la Puscasi. 

Dl.viceprimar :Aspectul cu decolmatarea, acum am luat la cunoştinţă.O să 
luăm măsuri.Cu ajutorul Politiei locale s-a adus la cunoştinţa populaţiei prevederile 
O.G.nr.21 şi ale HCL 23/2017.Canalele sunt pe proprietate privata si  sunt 
proprietatea SCIELIF. 

Dl.Dima Gheorghe : Gunoaiele sunt aruncate de oameni în canal. 
Dl.viceprimar : Vă rugăm să ne sesizaţi cine aruncă gunoaiele în canal, 

faceţi poze. 
Dl. Gaşpar Iulian : faceţi înştiinţări, le duc eu. 
Dl.Tronaru : La şcoala Puşcaşi este o amărâtă. Dacă nu era ea, se devasta, i 

s-a oprit curentul, deşi ea şi-a plătit curentul. 
Şoseaua de pe Pielari este catastrofă , ar trebui reparată.Casa de cultură nu se 

dă în folosinţă ? 
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