
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 
 

 Încheiat astăzi 29.08.2017 , în sedinţa  ordinară   a   Consiliului Local  
Barcăneşti, judeţul Prahova , convocată prin Dispoziţia  nr.328/23.08.2017 a 
Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 
 D-na Savu Nicoleta ,secretar al comunei Barcanesti, judetul Prahova, face 
apelul nominal al consilierilor locali şi constată că la lucrarile  sedinţei participă un 
număr de 13 consilieri locali  din totalul de 15,  absenţi fiind dl. consilier local 
Oprea Victor şi dl.consilier Nicolae Constantin–Cantemir. Şedinţa este legal 
constituită, având cvorumul necesar. La lucrările şedinţei participă dl.Lupu 
Valeriu-primarul comunei Bărcăneşti, d-na  Savu Nicoleta  , secretarul  comunei 
Bărcăneşti şi  d-na Nedelcu Georgeta, inspector-Serviciul Financiar contabil 
Primăria comunei Bărcăneşti   
          Dl. Gaşpar Iulian , preşedintele de şedinţă  , îl  invită pe dl. primar, în calitate 
de  iniţiator al proiectului ordinei de zi, să prezinte  proiectul ordinei de zi. 
Domnul primar  , în conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001, solicită  membrilor consiliului local suplimentarea proiectului ordinei 
de zi cu Proiect de hotărâre privind asocierea comunei  Bărcăneşti cu Judeţul 
Prahova  în vederea realizării obiectivului de interes public  „  Decolmatare  şi 
desfundare canal evacuare  ape pluviale  ”, înscrierea acestui proiect la punctul 5 
al ordinei de zi şi  punctul Probleme curente sa fie înscris la punctul 6. 

Preşedintele de şedinţă  supune aprobării membrilor consiliului local   
suplimentarea proiectul ordinei de zi cu proiectul de hotarâre propus de dl. primar. 
Membrii consiliului local , în unanimitate, sunt de acord cu suplimentarea proiectul  
ordinei de zi . 
 Preşedintele de şedinţă  , îl  invită pe dl. primar, în calitate de  iniţiator al 
proiectului ordinei de zi , să prezinte  proiectul ordinei de zi : 

1.Proiect de hotarâre privind scoaterea  din evidenţa curentă a creanţelor unor    
contribuabili persoane fizice şi trecerea lor într-o evidenţă separată-iniţiator 
dl.Primar 
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2.Proiect de hotarâre pentru  revocarea H.C.L.Bărcăneşti nr.24/27.04.2017 privind 
aprobarea redevenţei pentru activitatea de alimentare cu apă potabilă  şi canalizare-
epurare prestată de SC CAPOLES SERV SRL şi a actului adiţional  nr.6 la 
Contractul de concesiune  a serviciului public de alimentare cu apa , canalizare 
(inclusiv prin vidanjare ) şi epurarea apelor uzate  a comunei Barcanesti , judetul 
Prahova  , nr.638/2000-iniţiator dl.Primar 
3.Proiect de hotarâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență Bărcăneşti,judeţul Prahova-iniţiator dl. Primar 
4.Proiect de hotarâre  privind  aprobarea încheierii contractului de cofinantare 
pentru executarea obiectivului de investitii "Extindere reţea distributie gaze 
naturale in comuna Barcanesti , sat  Tătărani     , Drum exploatare De 96, judeţul 
Prahova”-iniţiator dl. Primar 
5. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei  Bărcăneşti cu Judeţul Prahova  
în vederea realizării obiectivului de interes public  „  Decolmatare  şi desfundare 
canal evacuare  ape pluviale  ”-iniţiator dl. Primar 
6.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  . 
          Înainte de începerea discutării materialului de pe ordinea de zi, preşedintele 
de sedinţă supune aprobării membrilor consiliului procesul verbal al sedinţei  de 
îndată  din 18.08.2017, proces-verbal care este aprobat cu unanimitate de voturi în 
forma redactată iniţial.  
Dl.consilier Velici Ion : Am o propunere la ordinea de zi, dacă vreţi să mă ascultaţi 
şi să supunem la vot : Solicit scuze din partea domnului primar în faţa Consiliului 
local  pentru afirmaţiile făcute în data de 18.08.2017, la care aţi fost martori, în caz 
contrar, vă promit în mod solemn că voi cere socoteală in înstanţă pentru acuzaţiile 
aduse. 
Dl.Primar : Pentru binele comunei Bărcăneşti, îmi cer scuze oficial dacă v-am 
încălcat orice fel de drept, vă cer scuze în mod oficial.  
Presedintele de sedinta: Se acceptă domnule Velici ? 
Dl.consilier Velici Ion : Da,le accept. 
 Dl.Primar : Îmi cer scuze oficial .  
Dl.consilier Velici Ion : În condiţiile acestea le accept. Putem să ne continuăm 
activitatea. 
 

Preşedintele de şedinţă propune trecerea la punctul 1 de pe   ordinea  de zi :  
Proiect de hotarâre privind  scoaterea  din evidenţa curentă a creanţelor 

unor    contribuabili persoane fizice şi trecerea lor într-o evidenţă separată. 



            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 ?           13 voturi  
          Cine este impotriva?         0 voturi  
          Cine se abţine ?                0 voturi.   

Astfel este adoptat proiectul de hotărare în forma propusă de initiator , cu 
respectarea prevederilor art. 45  alin. 1)  din L.215/2001, fiind adoptată Hotarârea 
nr. 43. 
              Se trece la punctul 2 de pe   ordinea  de zi: Proiect de hotarâre   pentru  
revocarea H.C.L.Bărcăneşti nr.24/27.04.2017 privind aprobarea redevenţei pentru 
activitatea de alimentare cu apă potabilă  şi canalizare-epurare prestată de SC 
CAPOLES SERV SRL şi a actului adiţional  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.638/2000-iniţiator 
dl.Primar 
            Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la 
cuvânt. S-a înscris dl. consilier Velici Ion. 
  Dl.consilier Velici Ion : Eu nu am înţeles care este motivul pentru care să 
renunţăm la un proiect de hotărâre.Motivul pentru care să renunţăm la un contract, 
eu consider că e de datoria noastră să-i luăm bănuţii, până în ultima secundă a 
contractului, aşa mi se pare normal, e un contract, durează în continuare pânâ la 
ultima clipa. De ce să-l scutim de nişte taxe.Ne jucăm cu redevenţa, dai dăm 3 luni, 
bai dam 3 ani.Ce se intamplă cu furnizorul ăsta? Nu sunt de acord cu aprobarea 
cererii.Nu este justificat, vă rog să-mi justificaţi domnule primar, pentru că în 
expunerea de motive nu este explicit. 
 Dl.Primar : Să vă explice d-na secretar, dacă nu este pe înţelesul 
dumneavoastră. 
         D-na secretar : Modificarea de redevenţă a fost aprobată prin HCL nr. 
24/27.04.2017, hotărâre în care se prevede includerea în preţ a modificării 
redevenţei. Propunerea de modificare a preţului apei furnizate este  avizată de 
ANRSC, după care se aprobă de consiliul local.Pentru că  furnizorul de apă nu a 
mai primit licenţa, nici modificarea preţului  apei nu  mai poate fi avizat de 
ANRSC. 
  Dl.consilier Velici Ion : Nu înţeleg, noi suntem mai tari ca ANRSC-ul da 
licenţa în baza a ce hotărâm noi? Nu cred chestia asta! 
 D-na secretar : Am spus altceva.Am spus că în preţul apei există o 
componentă care reflectă această redevenţă. Pentru modificarea preţului trebuie să 
avem avizul prealabil al ANRSC-lui. ANRSC-ul nu ne mai dă aviz pentru 
modificarea preţului la apă deoarece  furnizorul nu mai are licenţă. 



 Dl.consilier Velici Ion : Acest operator nu vrea să platească si vrea sa 
plateasca personalul  din primarie ? E o hotarare de consiliu, daca vreti sa o luati, 
eu consider ca nu este legala si nu este corect sa o dam, sa o retragem.Daca 
contractul prevede obligatia operatorului sa plateasca redeventa asa cum am stabilit 
noi. 
 D-ra consilier Fatu Madalina : Să presupunem că o retragem.Care este 
alternativa? Am sugerat să prelungim contractul cu 30 de zile, ati spus că este 
nevoie de cel putin 2 ani pentru a pregăti licitatia, am aprobat o redevenţă, o 
anulăm pentru ca nu mai au licenţă. 
   D-na secretar: Pentru a scoate la licitatie pentru concesionare serviciul de 
alimentare cu apa trebuie să avem tot sistemul de distributie in proprietate, inclusiv  
compontele executate pe cota de dezvoltare. 
 Dl. Primar : Cand  v-am invitat la mine in birou, v-am explicat treaba 
asta.V-am informat ca a fost constituita o comisie mixta formată din consilieri si 
salariati , comisie care sa faca receptia la acele lucrari executate pe cota de 
dezvoltare, dupa ce facem receptia la acea lucrare, facem un angajament de plata, 
dupa care putem intocmi caietul de sarcini pentru scoaterea la licitatie.V-am rugat 
sa desemnati un reprezentant PSD, a fost initial numit dl.Dima Gheorghe, apoi a 
fost inlocuit de Nicolae Constantin Cantemir, v-am intrebat in acea sedinta daca-l 
sustineti pe dl. Dima . Acea comisie functioneaza, astazi furnizorul a venit cu 
documentele necesare, au fost predate comisiei, sunt supuse analizei, se va face un 
proces verbal, in urma procesului verbal se va face receptia. Pasul urmator este 
caietul de sarcini ca sa putem scoate la licitatie serviciul. Vad ca puneţi aceleasi 
intrebari de 1000 de ori, ori este foarte greu de inteles, ori...Iar problema redeventei 
a fost alta : operatorul  plateste redeventa pe  sistem vechi , noi adoptasem un alt 
sistem de redeventa pe care nu-l putem colecta din momentul in care ANRSC-ul 
ne-a transmis adresa ca operatorul SC Capoles Serv SRL  si-a pierdut licenta.Asta 
a fost motivul .Ea trebuie revocata pentruca nu avem cum sa o aplicam. 
 Dl.consilier Velici Ion : Am o rugaminte la dumneavoastra : să stăm stramb 
si să gandim drept, ca oameni. Acest operator a investit in aceasta instalatie  1 
miliard de lei, comisia de ancheta  a spus ca nu avea dreptul sa investeasca decat 
89.000 mii lei, este ilegal, luam niste instalatii montate ilegal, ce facem? 
 Dl.Primar :A fost foarte legal, puteam prelungi maxim 24 ani pana 
recuperam banii, in 2016 legea s-a schimbat si nu se mai poate prelungi  decat 
maxim 5 ani.Am vrut sa scoatem la licitatie, operatorul s-a opus, pentru ca trebuie 
sa rascumparam acea investitie facuta de operator. 
 Dl.consilier Velici Ion : Comisia de analiza si verificare a stabilit ca a fost 
executata  ilegal. 
 Dl.Primar : Devizul a fost stabilit prin hotararea de consiliu prin care s-a 
stabilit cota de dezvoltare. 



 Dl.consilier Velici Ion :De ce nu aţi scris in procesul verbal? Vreau sa vad 
documentele, sa vad si eu hotararea. 

Dl.viceprimar : Trebuie sa scoatem hotararea din arhiva. 
Dl.Velici Ion :Sa amanam aceasta hotarare, dupa ce ni se prezinta acest 

document. Daca sunteti de acord bine, daca nu, nu. 
 Deoarece nu mai  sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune 
votului  proiectul de hotarâre în forma propusă de iniţiator  : 
          Cine este pentru ?         9 voturi  
          Cine este impotriva?     1 vot (Velici Ion ) 
          Cine se abţine ?     3 voturi (Fătu Mădălina-Doiniţa, Ion Nicolae si  
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. 44. 

Punctul 3 al ordinei de zi este : Proiect de hotarâre privind reorganizarea 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Bărcăneşti,judeţul Prahova. 
            Preşedintele de  şedinţă invită membrii consiliului local să se înscrie la 
cuvânt.  
 S-a înscris dl. consilier Velici Ion. 
 Dl.consilier Velici Ion : Eu sunt impotriva pentru ca legislatia prevede ca 
seful serviciului SVSU trebuie sa fie un angajat special, deasemenea legislatia 
prevede  ca nu pot fi membri peste 55 ani .De asta sunt impotriva. 
 Dl.viceprimar : Am tinut cont de solicitarea dumneavoastra din comisia de 
specialitate, am inlocuit acel voluntar care avea peste 55 ani. 
 Dl.consilier Velici  Ion : Ce facem cu seful SVSU , este prevedere legala  ca 
acesta sa fie angajat si nu voluntar. 
 Dl. Primar :Avem prevazut in organigrama un astfel de post, primariile de 
comuna nu-si pot permite un astfel de angajat. 
 Dl.consilier Velici Ion : Va dau eu solutia, adresati-va  ISU, Ministerului de 
Interne. 
 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 
          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.45. 

Următorul punct al ordinei de zi este : .Proiect de hotarâre  privind  
aprobarea încheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de 



investitii "Extindere reţea distributie gaze naturale in comuna Barcanesti , sat  
Tătărani , Drum exploatare De 96, judeţul Prahova”-iniţiator dl. Primar 
           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 Chistrugă Stelian: Si pe strada mea se poate introduce  conducta 
prin spate, teren ce apartine de comuna Barcanesti. 
 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 ?        0 vot.   

Astfel este    adoptat   proiectul de hotarare in forma propusa de initiator , cu 
respectarea prevederilor art. 45  alin. 2)  lit.f) din L.215/2001, fiind adoptată 
Hotarârea nr. 46. 
           Punctul 5 al ordinei de zi : Proiect de hotarâre privind asocierea comunei  
Bărcăneşti cu  Judetul Prahova  in vederea realizarii obiectivului de interes 
public  „  Decolmatare  şi desfundare canal evacuare  ape pluviale  ”-iniţiator 
dl. Primar 
          Preşedintele de  şedinţă invită membrii consiliului local să se înscrie la 
cuvânt.  
         S-a inscris dl. Velici Ion. 
Dl.consilier Velici Ion : Solicit sa ma lamureasca domnul primar  cu privire la 
acest proiect al ordinei de zi.Sunt intru-totul de acord sa luam banii de la Consiliul 
Judetean Prahova. Noi ne asociem, solutia tehnica ? 
Dl.primar :Sa ne asociem cu Consiliul Judetean  Prahova , cu banii lor.Cand facem  
factura, ei deconteaza doar pentru suma pentru care facem lucrarea.Prin munca 
titanica a d-lui Lupu, am gasit solutia. 
          Asteptati si dumneavoastra un raspuns, nu suntem toti infractori, noi muncim 
pentru dumneavoastra ca sa va convingem? 
Dl.consilier Velici Ion :Mai usor cu munca sa nu va spetiti,sa  nu transpirati. 
Dl.primar :Vedeti dumneavoastra mi-ati cerut sa cer scuze oficial, daca m-as 
intoarce si eu impotriva  dumneavoastra, sa va dau in judecata, proferand tot felul 
de injurii la adresa mea, pe domeniul public. 
Dl. Consilier Velici Ion :Daca aveti dovada... 
Dl.primar :E bine ca transformati viitorul acestei comune si prezentul. Ajutati-ma 
sa ducem apa din Tatarani, Consiliul Judetean ne-a aprobat aceasta suma. 



Dl. Consilier Velici Ion :Din hotararea Consiliului Judetean Prahova nu reiese ca 
ne-au pus si terenul la dispozitie, decat ca ne-au dat banii, nu si  solutia tehnica si 
cine este proprietarul terenurilor. 
Dl.consilier Mihalache Constantin: Daca cei de la Consiliul Judeteam ne fac 
treaba, ce va intereseaza pe dumneavoastra?Nu vreti sa facem o treaba buna pentru 
comuna ? 
Dl.primar: Si de Sfanta Maria, si de ziua mea  , si in concediul de odihna primarul 
Lupu Valeriu a muncit, a fost in strada, s-a muncit pe investitii. Dumneavoastra 
unde ati fost de Sf.Maria? Poporul aude ce ziceţi dvs.la imaginea mea si s-ar putea 
să vă  tragă la raspundere intr-o zi pentru ca faceti niste afirmatii nefondate. 
Dl. Consilier Velici Ion :Chiar imi doresc chestia asta. 
Dl.primar : Eu am fost ales direct , nu pe o  lista, faceti niste acuzatii foarte grave 
si oricand pot sa ma intorc si eu impotriva. 
Dl. Consilier Velici Ion :V-am cerut documentele. 
Dl.primar:Le aveti prezentate în expunerea de motive. 
Dl. Consilier Velici Ion:Prezenta dumneavoastra intr-un loc nu inseamna ca faceti 
bine, puteti sa faceti si rau, cum a facut dl. Dima cand a deviat garla si inunda tot 
Tătăranul. 
Dl.Primar :Tema o dă primarul, solutia a dat-o proiectantul, vedeti dumneavoastra 
altă lipsă a culturii dumneavoastre generale. 
Dl.consilier Dima Gheorghe :Acea deviatie a fost facuta de specialisti, nu am 
facut-o de capul meu la acel moment.A fost un proiect, un executant. 
Dl.consilier Velici Ion : Haideti sa incheiem. Agentia Apele Romane, intr-o adresa 
catre Prefectura Prahova, ca raspuns la adresa dumneavoastra... 
Dl.Primar: Măi oameni buni se intamplă ceva grav aici.Încă o dată am incercat sa 
colaborez cu acest consilier. V-am explicat, am propus solutia să subtraversez 
aproape de casa dansului, am gasit o altă soluţie, să intrăm pe la poarta 2 si sa 
intram cu apa in canalul ANIF. A crezut ca vine apa la dansul  cand i-am aratat 
gandirea noastra. Cum eu sunt corect, i-am pus la dispozitie toate 
documentele.Dansul a vazut adresele, sa-mi gaseasca solutii, cei de la SGA au 
cerut decolmatarea, ceea ce s-a facut. Domnul Velici încearcă să... 
Dl.consilier Velici Ion : Nu asta, dacă mă lăsaţi , pentru identificarea . 
Dl.primar: Stiti sa jigniti, populatia asta, eu o reprezint si consilierii. 
Dl.consilier Velici Ion : Şi eu ca si dumneavoastra si toti colegii mei. 
Dl.Primar:Spune-ti si mie oamenii pe care-i reprezentati?! 
Dl.consilier Velici Ion :Toti cetatenii din comună. Dl. Prefect raspunde ca pentru 
identificarea solutiilor tehnice este necesar intocmirea unui studiu de captare. 
Consiliul Judetean trebuie sa ceara consultanta, de  ce sa ne batem noi capul, veniti 
cu canale imaginare, de ce ? Credeţi  ca .. 
Dl.Primar :Solutii sa nu mai stea cetateanul cu apa in casa, nu imaginare. 



Dl. Consilier  Velici Ion:Aratati-mi pe hartie un proiect ca acesta. 
Dl.consilier Dima Gheorghe :Vreau sa spun si eu ceva : Cu 5-6 ani in urma am 
facut ridicari topo ca sa se vada unde se duce apa. Fostul Prefect a venit cu o 
propunere pentru Dambu, s-au facut masuratori. Dambu este mai sus cu 80 cm, apa 
nu se poate duce. Alta varianta nu s-a gasit. Ca sa se faca canal de desecare s-a 
pus problema sa se darame casele de la castelul de apa. Cine ne lasa  sa le 
daramam domnule Velici? Cand proprietarii nu ne-au lasat sa facem curatenie pe 
canalele care le traversau proprietatea si a trebuit sa ocolim. Dar dumneavoastra nu 
ati trait în timpurile astea, dumneavoastra aţi fost pompier. Nu este in regula. Asta 
ati facut toata viata. Stii sa ceri, nimic altceva. Apa este un bun national. Opreste 
apa si vei vedea ce se intampla. 
Dl.consilier Velici Ion :Nu am apa de 20 ani. 
Dl.consilier Dima Gheorghe : Bagati apa, apa este un bun national. Esti impotriva 
la orice se face în comuna asta.La orice. 
Dl.consilier Velici Ion :Uitati ca am votat si pentru. 
Dl.consilier Dima Gheorghe : Numai marirea indemnizatiei de consilier. Imi pare 
rau domnule Velici, eu te-am pus pe lista, toata lumea imi scoate ochi ca te-am pus 
pe lista , si eu sa o scot la capat cu el. Viata este alta! Opreste apa acum daca vrei 
revoltă. 
Dl.Primar : Explicatii ca stampila  a fost pusa pe o lista. Nici macar nu ati ajuns 
oficial consilier. Ati luat locul unora votati, ati luat locul altora, primii 6, ati fost la 
coada.  
                Pe baza celor  pe care i-ati dat afara, s-au luat voturi. Au votat pe Tanase, 
Boboc, Voicu. Altii au muncit pentru partid si ati ajuns dumneavoastra. 
Dl.consilier Dima Gheorghe : Haidem sa facem ceva pentru comuna asta.Sa votam 
numai nu. Ati pus problema sa fie numai angajat pe probleme de situatii de 
urgenta. Da-mi un exemplu de comuna care angajat pe SVSU. Nici orasele nu 
au.Stiti ca trebuie sa fie un Gica contra tot timpul. Imi pare extrem de rau pentru ca 
ma doare sufletul ca suntem in conflict. 
Dl.consilier Velici Ion : Pe mine ma doare sufletul.V-am dat eu in judecata? 
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 ?        0 vot.   

Astfel este    adoptat   proiectul de hotarare in forma propusa de initiator , cu 
respectarea prevederilor art. 45  alin. 2) lit.f) din L.215/2001, fiind adoptată 
Hotarârea nr. 47. 
         Ultimul punct :Probleme curente. 
 La acest punct nu sunt înscrieri la cuvânt. 
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