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PROCES  VERBAL 
 
 Încheiat astazi, 18.12.2019 , în sedinta  ordinară    a   Consiliului Local  
Bărcăneşti, judeţul Prahova, convocată prin Dispoziţia nr. 316/12.12.2019 a 
Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 
 D-na Savu Nicoleta ,  Secretar General al comunei Bărcăneşti, judeţul 
Prahova, face apelul nominal al consilierilor locali şi constată  că la lucrările  
şedinţei participă un număr de 14 consilieri  din totalul de 15, dl.Mârșovină 

Adrian fiind absent.   
          Şedinta este legal constituită, având cvorumul necesar. La lucrarile 
sedintei participa  d-na Savu  Nicoleta - Secretar General al comunei 
Bărcăneşti, d-na Gheorghe Steluța- Monica –sef serviciu Financiar-contabil  ,   
dl.Lupu Valeriu- primarul comunei Bărcănești . 
 Președintele de ședință, dl.  Iancu Emil  , ales președinte de ședință 
pentru trei  luni ( decembrie   2019, ianuarie 2020, februarie 2020), conform 
H.C.L. Bărcănești nr. 57/ 28.11.2019, prezintă  proiectul ordinei de zi: 
 
1.Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Bărcănești, 

județul Prahova din data de 28.11.2019. 

2.Proiect de hotarâre  privind aprobarea numărului total de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020- inițiator dl. 
Primar 

 transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1 , nr.2 și 3 ale 
Consiliului local  . 

33..PPrrooiieecctt  ddee    hhoottăărrâârree    privind aprobarea  Regulamentului  de organizare şi 
funcţionare   al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti, 
judeţul Prahova -inițiator dl. Primar  
 transmis  spre avizare comisiilor de specialitate  nr.1, 2 și 3 ale 

Consiliului local  . 
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4.Proiect de hotărâre  privind asocierea comunei Barcanesti  cu Consiliul 
Judetean Prahova si cu alte unitati administrativ teritoriale din judetul 
Prahova in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova”-- inițiator dl. Primar 

 transmis spre avizare comisiilor de specialitate  nr.1 , 2 și 3 ale 
Consiliului local   

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de 
interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de 
venit minim garantat in anul 2020- inițiator dl. Primar 
 transmis spre avizare comisiilor de specialitate  nr. 1, 2 și 3 ale 

Consiliului local   
6.Proiect de hotarâre privind    execuţia bugetului  de venituri şi cheltuieli 
pe  trimestrul   IV al anului  2019-inițiator dl. Primar 

 transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1 , nr.2 și 3 ale 
Consiliului local  . 

7. Proiect de hotarâre privind  rectificarea   bugetului local al comunei 
Bărcănești, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral 
sau partial din venituri proprii,pe anul 2019-inițiator dl. Primar 

 transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1 , nr.2 și 3 ale 
Consiliului local   

8.Adresa nr. 24677/03.12.2019 a Plush Bio SRL Ploiești privind încheierea 
unei convenții(acord) pentru întocmire documentație PUZ-Schimbare 
destinație teren din zonă de locuințe în zonă unități industrial și depozitare, 
în comuna Bărcănești, sat Tătărani nr.740, județul Prahova 
9.Adresa nr. 1871/27.11.2019 a SC IAT Engineering &Design SRL Ploiești  
privind  solicitare acord notarial al comunei Bărcănești pentru lucrarea 
Lucrări de proiectare privind protejarea conductelor de transport țiței O12” si O 
14”CARTOJANI, traseu situate intre liniile  CF Triaj Brazi si strada Ghighiului, 
oraș Ploiesti, pe o lungime totala de 110 m(tarla 39, parcela 569),conform C.U. 
nr. 1290/22.11.2019 emis de Primaria Municipiului Ploiesti 
10. Probleme curente . 
 
       Preşedintele de şedinţă  supune aprobării membrilor consiliului local  
proiectul ordinei de zi, care este aprobat  cu  14  voturi “pentru”. 
        Preşedintele de şedinţă propune trecerea la primul punct al  ordinei  de zi : 
Proces verbal al ședinței  ordinară   a Consiliului Local al comunei 
Bărcănești, județul Prahova, din data de 28.11.2019. 
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       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 aprobare  procesul-verbal al ședintei anterioare, 
proces verbal care este aprobat  in forma redactata initial,  cu 13 voturi 
“pentru” și un vot “împotrivă ” –dl. Velici Ion  pentru faptul că  s-a încălcat 
legea nefiind adoptat Proiectul de hotărâre  privind aprobarea restituirii 
către cetățenii din satul Ghighiu, a banilor cheltuiți de aceștia pentru plata 
branșamentelor și a căminelor pentru contorul de apă, achitate  operatorului 
rețelei de apă potabilă SC CAPOLES – SERV SRL. , inițiat  de acesta  . 
 Dupa aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare, preşedintele 

de şedinţă propune trecerea la punctul  al doilea al  ordinei  de zi : Proiect de 

hotarâre  privind aprobarea numărului total de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020- inițiator dl. Primar 

 Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie 

la cuvânt.  

 Deoarece nu  sunt  înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune 
votului consilierilor  locali  prezenți  ,   prin vot deschis  ,prin ridicarea 
mâinii: 
        Cine este pentru ?     14 voturi  
        Cine este impotriva?   0  voturi  
         Cine se abţine ?          0  voturi.    

Astfel a fost adoptată hotarârea  nr.62   , în forma propusa de initiator , 
cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)   din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
Următorul punct al ordinei de zi : PPrrooiieecctt  ddee    hhoottăărrâârree    privind aprobarea  
Regulamentului  de organizare şi funcţionare   al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova -inițiator dl. Primar  
          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 ?              1  vot- dl. Velici Ion . 
         Astfel este adoptată Hotarârea nr. 63, în forma propusa de initiator , cu 
respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 
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Punctul 4  al ordinei de zi :    Proiect de hotărâre  privind asocierea 
comunei Barcanesti  cu Consiliul Judetean Prahova si cu alte unitati 
administrative teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”-- 
inițiator dl. Primar  

            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 inițiator   : 
         Cine este pentru ?        14 voturi  
         Cine este impotriva?      0 voturi; 
         Cine se abţine ?              0 voturi. 
         Astfel este adoptată Hotarârea nr. 64, în forma propusa de initiator , cu 
respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.d)  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 
            Punctul 5 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor 
de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2020- 
inițiator dl. Primar 

Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie 

la cuvânt.  

 Deoarece nu  sunt  înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune 
votului consilierilor  locali  prezenți  ,   prin vot deschis  ,prin ridicarea 
mâini, proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator: 
        Cine este pentru ?     13 voturi  
        Cine este impotriva?   0  voturi  
         Cine se abţine ?          1  vot-dl.Velici Ion .    

Astfel a fost adoptată hotarârea  nr.65   , în forma propusa de initiator , 
cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (1)   din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.    

 Punctul 6 al ordinei de zi: Proiect de hotarâre privind    execuţia 
bugetului  de venituri şi cheltuieli pe  trimestrul   IV al anului  2019-inițiator 
dl. Primar 

Deoarece nu    sunt  înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune 
votului consilierilor  locali  prezenți  ,   prin vot deschis  ,prin ridicarea 
mâinii, proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator : 
        Cine este pentru ?     13 voturi  
        Cine este impotriva?   0  voturi  



5 

 

         Cine se abţine ?          1  vot –dl. Velici Ion .    
Astfel a fost adoptată hotarârea  nr.66   , în forma propusa de initiator , 

cu respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.a)   din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

Punctul  7 al ordinei de zi: Proiect de hotarâre privind  rectificarea   
bugetului local al comunei Bărcănești, a bugetului institutiilor publice si 
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii,pe anul 2019-
inițiator dl. Primar 

          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?      1 vot- dl. Velici Ion ; 
         Cine se abţine ?              0 voturi. 
         Astfel este adoptată Hotarârea nr. 67, în forma propusa de initiator , cu 
respectarea prevederilor  art. 139  alin. (3) lit.a)  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 

Punctul  8 al ordinei de zi: Adresa nr. 24677/03.12.2019 a Plush Bio SRL 
Ploiești privind încheierea unei convenții(acord) pentru întocmire 
documentație PUZ-Schimbare destinație teren din zonă de locuințe în zonă 
unități industrial și depozitare, în comuna Bărcănești, sat Tătărani nr.740, 
județul Prahova. 

Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie 
la cuvânt.  
          Deoarece  nu   sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune 
votului  solicitarea de încheiere  a unei convenții(acord)  : 
         Cine este pentru ?        13 voturi  
          Cine este impotriva?      1 vot- dl. Velici Ion  deoarece trebuie analizată 
părerea cetățenilor riverani  
         Cine se abţine ?             0 voturi. 
          

Punctul 9  al ordinei de zi :Adresa nr. 1871/27.11.2019 a SC IAT 
ENGINEERING &Design SRL Ploiești  privind  solicitare acord notarial al 
comunei Bărcănești pentru lucrarea Lucrări de proiectare privind protejarea 
conductelor de transport țiței O12” si O 14”CARTOJANI, traseu situate intre 
liniile  CF Triaj Brazi si strada Ghighiului, oraș Ploiesti, pe o lungime totala de 110 
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m(tarla 39, parcela 569),conform C.U. nr. 1290/22.11.2019 emis de Primaria 
Municipiului Ploiesti 
Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la 
cuvânt.  
          Deoarece  nu   sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune 
votului  solicitarea de încheiere  a unei acord  : 
         Cine este pentru ?        13 voturi  
         Cine este impotriva?      1 vot- dl. Velici Ion   
         Cine se abţine ?              0 voturi. 

 
Punctul 10 al ordinei de zi : Probleme curente. 
Dl. Consilier Chistruga Stelian Stefan  propune să se monteze panouri 

solare pentru iluminatul public de pe strada care administrativ este pe 
teritoriul comunei Brazi dar care deservește locuitorii comunei Bărcănești. 

        Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară  
lucrările acesteia închise. 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          SECRETAR  GENERAL al COMUNEI, 
                Emil Iancu                                                        Nicoleta  Savu 
 
 
 
 

Aprobat  cu  14 voturi pentru ,- împotrivă,  - abțineri  , în ședința  
extraordinara a Consiliului Local Bărcănești  din data de  08.01.2020. 

Afişat astăzi,     08.01.2020, orele17,00 la sediul Primăriei Comunei 
Bărcăneşti, jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-MOL 

SECRETAR  GENERAL al COMUNEI, 
    Nicoleta Savu  
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