
 
 

 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 Incheiat astazi 27.12.2017 , in sedinta  ordinară   a   Consiliului Local  

Barcanesti, Judetul Prahova , convocata prin Dispozitia  nr.470/21.12.2017 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 13 consilieri locali (dl.consilier Oprea Victor şi Nicolae Constantin 

Cantemir  fiind absenti),  din totalul de 15.   Şedinta este legal constituita, avand 

cvorumul necesar. La lucrarile sedintei participa d-na  Savu Nicoleta  , secretarul  

comunei Barcanesti şi un  grup de cetăţeni ai comunei. 

 Dl.Primar Lupu Valeriu nu este prezent , fiind în concediu de odihnă.Pe 

perioada  efectuării concediului de odihnă al domnului Primar,perioadă cuprinsă  

între 27-29.12.2017, 03-05.01.2018, atribuţiile ce sunt date prin lege  în 

competenţa primarului  ca şef al administraţiei  publice locale şi pentru asigurarea 

conducerii operative şi eficiente  a activităţilor  aparatului de specialitate al 

primarului  comunei Bărcăneşti,  sunt delegate, conform Dispoziţiei Primarului 

comunei Bărcăneşti nr. 471/22.12.2017,domnului viceprimar Duţă Dănuţ. 

          Dl.  Mârşovină Adrian , preşedintele de şedinţă ales pentru 3 luni declară 

deschisă şedinţa de consiliu. 

 Preşedintele de şedinţă : În primul rând vă doresc La multi ani !,  dragi colegi !Să 

folosim Regulamentul,se înscrie la cuvânt, votăm dacă vrea să ia cuvântul pentru 

lămuriri. 

Dl.consilier Velici Ion : Unde scrie asta domnule preşedinte  că nu am 

dreptul să vorbesc, de ce să voteze colegii dacă am dreptul să vorbesc sau nu ? 

Dl.consilier Mihalache Constantin : Domnul preşedinte  a vrut să spună  că 

cine vrea să se înscrie la cuvânt să se înscrie de la început, la fiecare punct al 

ordinei de zi 
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Preşedintele de şedinţă îl  invită pe dl. viceprimar, în calitate de reprezentant 

al  iniţiatorului  proiectului ordinei de zi, să prezinte  proiectul ordinei de zi: 

1.Proiect de hotarâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei 
Bărcăneşti-iniţiator dl. Primar 
2.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 în anul 2018-iniţiator dl. Primar 

3.Proiect de hotarâre privind aprobarea numărului total de asistenţi personali şi 

numărul total de indemnizaţii de însoţitor pentru anul 2018-iniţiator dl. Primar 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor 

de urgentă altele decat cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare-iniţiator dl. 

Primar 

5. Proiect de hotarâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniul public al comunei  Bărcăneşti, judeţul Prahova-iniţiator Primar 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe trimestrul IV 2017-iniţiator dl.Primar 

7.Proiect de hotarâre privind suplimentarea numărului de burse sociale acordate 

elevilor Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazăr-comuna Bărcăneşti-iniţiator dl. Primar 

8.Proiect de hotarâre  privind aprobare SF-“Modernizare drumuri de interes local 

în comuna Bărcăneşti, indicatorii tehnico-economici şi valoarea investiţei-iniţiator 

dl.Primar 

9.Proiect de hotarâre privind aprobarea transformării unei funcţii contractuale 

vacante din organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova-iniţiator dl. Primar 

10.Proiect de hotarâre privind stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate-iniţiator dl. 

Primar 

11.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2018-iniţiator dl. Primar 

12. Proiect  de hotarâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al 

comunei Bărcăneşti al comunei Bărcăneşti  în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din comuna Bărcăneşti-iniţiator 

dl. Primar 

13.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 



extraordinare   din  21.12.2017, proces verbal care este aprobat cu unanimitate de 

voturi in forma redactata initial. 

 Preşedintele de şedinţă propune trecerea la primul punct al  ordinei  de zi : 

Proiect de hotarâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei 
Bărcăneşti. 
         Preşedintele de şedintă : Supunem la vot  ? 

         Dl. Consilier Velici Ion:Eu sunt împotrivă.Mă simt nevoit să vă atrag atenţia 

, se întreabă de  preşedintele de şedinţă dacă sunt obiecţii, sunt discuţii, 

comentarii, după aia se supune la vot, domnule preşedinte. 

Am ceva de obiectat la chestia asta.Oare  noi nu am gasit alte denumiri din  

frumoasa limbă română ? Numai de cireşe şi floricele, una singură George 

Coşbuc. 

Altă problemă: materialul  care a ajuns la noi nu are o hartă.Nu ştiu strada mea 

cum se cheamă:Ghiocel, Zambilă şi nu pot să fiu de acord dacă nu ştiu cum se 

numeşte.Atât am avut de spus. 

Dl.Preşedinte de şedinţă:Multumesc . 

Deoarece nu mai  sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune votului  

proiectul de hotarâre în forma propusă de iniţiator  : 

          Cine este pentru ?     11 voturi  

          Cine este impotriva? 1 vot (dl.consilier Velici Ion) 

          Cine se abţine ?        1 vot. (dl. consilier 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. 

70. 

Punctul 2 al ordinei de zi este : 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 în anul 2018. 
Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.  

S-a înscris dl. consilier Velici Ion . 

Dl. consilier Velici Ion: Se numeşte Planul de actiuni sau de lucrari de interes 
local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit 
minim garantat. Da? Vă rog să mă lămurească  cineva, dl. Viceprimar,  
reprezentantul iniţiatorului. Unde şi câte ore sunt prevăzute  în acest 
program?Este programul care l-am votat 2016,2017, e tras copy-paste. Câte 
ore au repartizate, câte sunt pe persoană, cum ştim dacă-l plătim sau nu  pe 
contribuabilul de la 416 ? Aşa scrie aici :” repartizarea orelor de munca 
efectuate de beneficiarii de venit minim garantat” , nu scrie a locurilor de 
muncă în care se execută muncă.Dumneavoastră aţi  scris , nu am scris eu. 



Cer lămuriri. 
Dl.viceprimar : Este vorba de 8 ore pe zi e care le lucrează fiecare beneficiar. 
Dl. consilier Velici Ion:Opt ore pe zi, dar eu în opt ore pot să mă duc până la 

Hipodrom , mă întorc înapoi. 

Dl.viceprimar : Undeva în proiectul de hotarâre aveţi şi un plan, în planul acela  va 

spunem unde  sunt locurile de muncă. 

Dl. consilier Velici Ion : Da. Câte persoane participă ?De exemplu în  curtea 
Dispensarului  participă toţi contribuabili  din comuna Bărcăneşti?  Vreau să 
văd  câte ore şi câte persoane trebuie pe fiecare obiectiv.  
Dl. Viceprimar : Anul trecut când l-aţi votat… 
Dl.consilier Velici Ion : Eram un pic mai neatent, acum sunt mai atent. Am fost 
nevoit să fiu mai atent. Dacă verificaţi în procesul verbal de atunci,  vedeţi că 
am ridicat problema  şi atunci.Deci nu există răspuns la întrebarea aceasta. 
 D-na secretar : Orele se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului 

social de care beneficiaza familia sau persoana singura, în condiţiile legii, unde 

sunt stabilite anumite criterii, numărul orelor sunt diferite.Prin fişa de calcul unde 

este stabilit cuantumul  venitului minim garantat, se stabileşte şi numarul de ore pe 

care  trebuie să-l presteze beneficiarul de venit minim garantat. Numărul de ore  

sunt prestate pe obiective , în funcţie de  necesar. 

 Dl.consilier Velici:Nu trebuie să facem o muncă eficientă ?  
 D-na secretar : Ba da, dar nu ai  de unde să  ştie de  câte ori este nevoie 
să faci  într-un loc şi de câţi oameni. Când sunt repartizaţi la un anumit loc, 
sunt urmăriţi, sunt pontaţi în funcţie de timpul prestat. La final ,dacă nu-şi  
execută numărul de ore stabilite prin fişa de calcul, nu  este plătit ajutorul 
social. 
 Dl.consilier Velici Ion : Da d-na secretar, în parte m-aţi lămurit, dar nu 

suficient pentru că  la termenul de realizare aici e permanent. E permanent pe zona 

respectivă ? 

               D-na secretar: Nu sunt permanent  pe zona respectivă. 

 Dl.consilier Velici Ion : Am rugaminte să consemnaţi  în procesul verbal 

să se menţioneze în acest program  perioada şi orele şi câte persoane  

participă la această activitate.De exemplu la asigurarea curăţeniei la sediul 

Primăriei comunei Bărcăneşti, cineva poate să spună că participă 20 persoane 

şi eu am vazut o singură persoană ,prin rotaţie.Trebuie pus punctul pe 

“I”.Multumesc. 

 Deoarece nu mai   sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune 

votului  proiectul de hotarâre în forma propusă de iniţiator  : 

Domnul consilier Velici Ion : Sunt pentru doar cu modificările solicitate. 

          Cine este pentru ?     13 voturi  



          Cine este impotriva? 0 voturi 

          Cine se abţine ?         0 voturi .  

Domnul consilier Velici Ion : Sunt pentru doar cu modificările solicitate. 

  

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. 71. 

Punctul 3 al ordinei de zi este : Proiect de hotarâre privind aprobarea 

numărului total de asistenţi personali şi numărul total de indemnizaţii de însoţitor 

pentru anul 2018. 

 

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 hotarare in forma propusa de initiator , cu 

respectarea prevederilor art. 45  alin. 1 din L.215/2001, fiind adoptată Hotarârea nr. 

72. 

Punctul 4 al ordinei de zi este : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgentă altele decat cele stabilite de 

art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

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 hotarare in forma propusa de initiator , cu 

respectarea prevederilor art. 45  alin. 1 din L.215/2001, fiind adoptată Hotarârea nr. 

73. 

 

Punctul 5 al ordinei de zi este : Proiect de hotarâre privind modificarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al comunei  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 ?     13 voturi  

          Cine este impotriva? 0 voturi  

          Cine se abţine ?        0 voturi.   

 Dl.consilier Velici Ion : Cu o menţiune: să se modifice tabelul  la articolul 1 

care spune la coloana “Anul dobandirii sau dării în folosinţă” şi e o omisiune, scrie 

1991/2017, anul dării în folosinţă fiind 2017. 

D-na secretar : Anul 1991 este pentru teren, este anul de cînd este luat în 

evidenţă.Această poziţie din inventar a fost înscris şi în inventarul bunurilor, iniţial 

,cu an de dobandire 1991, pe acest teren a existat o altă cladire care a fost radiată 

din cartea funciara, după care s-a înscris construcţia noua în 2017 în baza 

procesului verbal de recepţie, de aceea sunt doua  date. 

Dl.consilier Velici Ion :Gata , am înţeles, sunt OK, de fapt sunt defalcate în rubrica 

următoare  cu valorile pe teren  şi constructie.Nu este notat ce reprezintă şi de 

aceea nu am înţeles. Multumesc. 

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. 

74. 

Punctul 6 al ordinei de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2017. 

Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la 

cuvânt.  

S-a înscris dl. consilier Velici Ion. 

Dl.consilier Velici Ion : Am câteva probleme de ridicat. În proiectul de 

hotarâre de consiliu  la art.1  e prezentat un tabel , la coloana 4 apare  Încasări 

realizate 2017  . 

D-na secretar: S-a facut modificarea solicitată de dumneavoastră în şedinţa 

pe comisii şi s-a înscris “Încasări/ Execuţie realizate 2017”, aşa cum aţi solicitat d-

nei contabil şef. 

Mai avem o problemă, o nelămurire. Într-un centralizator de scutiri persoane 

fizice, ne apar nişte sume enorme:Scutiri pe clădiri , pe teren intravilan/extravilan, 

la auto, la execuţia bugetara.Ce reprezinta  sumele  astea? Mă deranjează că sunt 

scutite  de impozite, conform tabelului  la 31.12.2016. În lista de scutiri la 

31.12.2016, apar Mănăstirea Ghighiu cu vreo 28-30 poziţii, tot în acest tabel apare 

SC Pris SRL  cu 600.000 milioane vechi, nr.crt.1,2,3 şi 4. De ce sunt scutiţi şi în ce 

bază? Nu scrie aici !În baza cărui act normativ sau hotărâre de consiliu sunt scutiţi? 

Pe lângă Mănăstire mai avem Biserica Romanesti, Tătărani, cea de la Bărcăneşti de 



ce nu apare ? Asta vreaua să ştiu ce-i scuteşte.Noi ce trecem ? Dăm un vot în alb 

aici? Dăm un CEC în alb , mâine , poimâine  apare nu ştiu ce aici, răspundem cu 

toţii ? Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Am solicitat întotdeauna să se dea datele 

exacte, corecte. 

D-na secretar : Nu ştiu de unde citiţi. Dacă citiţi din situatia comparativă a 

taxelor si impozitelor  2017-2018, materialul care a fost  prezentat azi,  situatie 

solicitata în şedinţa din 21.12.2017, acel material va fi discutat la punctul privind 

taxele si impozitele pentru anul 2018. 

Dl.consilier Velici Ion: Da, face parte din buget ? 

Deoarece nu mai  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? 0 voturi  

          Cine se abţine ?        3 voturi ((Fatu Mădălina, Chistruga Stelian şi Velici 

Ion) 

 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. 75. 

Punctul 7 al ordinei de zi : Proiect de hotarâre privind suplimentarea 

numărului de burse sociale acordate elevilor Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazăr-

comuna Bărcăneşti. 

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 hotarare in forma propusa de initiator , cu 

respectarea prevederilor art. 45  alin. 1 din L.215/2001, fiind adoptată Hotarârea nr. 

76. 

Următorul punct al ordinei de zi este : Proiect de hotarâre  privind aprobare 

SF-“Modernizare drumuri de interes local în comuna Bărcăneşti, indicatorii 

tehnico-economici şi valoarea investiţei. 

S-a înscris dl. consilier Velici Ion. 

Dl.consilier Velici Ion :Studiind un pic documentele prezentate , am 

constatat că acest S.F. nu poate fi aplicat în practică. De ce ? Pentru cine înţelege 

un desen tehnic,  avem aici un profil transversal tip, între 3 şi 4 m, strada la nivel 

actual are 4 m, 4,5, chiar 5 m. Cum zice domnul vice, are un anumit nivel.După 

proiectul ăsta pe care ni-l prezentaţi spre avizare, trebuie să ridicăm nivelul cu 73 

cm, ceea ce practice este imposibil. Cetăţenii toţi au gardul la nivelul drumului 

actual, porţile dacă vine constructorul şi ridică 70 cm, nu mai spun ca nu are unde 



să facă rigolele care sunt prevăzute în plan, dacă mai vine sa mai facă şi un trotuar, 

o să vină pe la jumătatea porţii! 

Dl.consilier Chistruga St. : Toata apa o să se scurga în curtile oamenilor. 

Dl.consilier Velici Ion : Consider că acest studiu este neadecvat. 

Dl.consilier Dima Gheorghe : Vreau să vă aduc la cunoştinţă că drumul 

serelor este facut de mine, pietruit, constructorul a mai depaşi în unele zone, are 

dreptate dl. consilier, daca se ridică nu 70 cm,40 cm înseamna că blocăm porţile  

oamenilor, sau îi băgăm gardul în piatra sau astfalt.Chestia acolo, domnule vice, 

să-i spuneţi domnului primar, că drumul serelor nu a avut ridicare topo, nu se 

solicita la acea vreme ridicare topo. 

Dl.viceprimar : Drumul serelor nu o să se ridice de la nivelul 0 care este 

acum cu încă 70 cm, toată structura drumului cu astfalt cu tot o să aibă 70 cm, cu 

tot cu piatră. 

Dl.consilier Chistruga Stelian: Tot o să se ridice. 

Dl.consilier Velici Ion : De ce mai plătim noi piatra? 
Dl.viceprimar : Acesta este un studiu şi nu proiectare. 
Dl.consilier Velici :Acesta este un proiect, aşa scrie : Proiect SF . -

“Modernizare drumuri de interes local în comuna Bărcăneşti”.Trebuie lămurite 

problemele astea .Trebuie să ne gândim cu toţii, unde sunt mai multe minţi, 

gandesc mai bine.Dacă vrea sa ne ia banii pe stratul ăsta  care spune că are 73 cm. 

Eu sunt pentru modernizare, dar nu să distrugem casele oamenilor şi gardurile. 

Dl.viceprimar : Nu se distrug casele.Vreau să va aduc la cunostinţă ca 

drumul acela nu are terasament creat, o să se frezeze şi o să facă terasament mai 

întâi, după aia se pune piatră. 

Dl.consilier Chistruga St. : Teoria, în practică… 

Dl. Consilier Velici Ion: De promisiuni am podul plin. 

Dl.viceprimar : Nu am facut o promisiune, doar v-am explicat. 

Dl. Consilier Velici Ion : Nu dumneavoastră sunteţi cel ce a facut S.F. .În 

S.F. scrie că se adaugă, el ne ia banii pentru piatră, pentru beton, pentru rigole, 

pentru toate astea. 

Dl.consilier Chistruga St. :Suntem de acord cu S.F. dar… 

Dl. Consilier Velici Ion: Hotărâţi cum doriţi dumneavoastră, eu mi-am spus 

punctul de vedere.Votaţi cum doriţi. 

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 –Dima Gheorghe, Fătu Mădălina , Chistruga 

Stelian .  



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. 77. 

 Punctul 9 al ordinei de zi :Proiect de hotarâre privind aprobarea transformării unei 

funcţii contractuale vacante din organigrama şi statul de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 

Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la 

cuvânt.  

S-a înscris dl. Velici Ion . 

Dl.consilir Velici Ion :În proiectul de hotarâre se invocă baza legală, în 

expunerea de motive se face mentiunea unei adrese de la Centrul Judetean de 

Cultura Prahova care ne susţine în acest demers prin detaşarea unui inspector de 

specialitate grad II. Adresa nr. ? Nu ne-a fost prezentată. Nu ştiu. Ne-au cerut oare 

cei de la  Centrul Judetean acest post pentru detaşare.Dacă ne detaşează un om, de 

ce modificăm noi organigrama, avem un post detaşat, nu ocupăm organigrama 

comunei Bărcăneşti. 

D-na secretar : În organigrama comunei, postul pe care urmează să fie 

detaşat inspectorul de specialitate este grad  IA, iar persoana  care urmează să fie 

detaşată este inspector de specialitate grad II, de aceea  s-a propus transformarea 

acestei functii.La detaşare, legea  prevede  să-i dam salariul de la noi, totuşi de la  

gradul II la gradul IA,  este  mult prea mult. 

Dl.consilier Velici Ion : De acord, rugamintea să menţionaţi în proiectul de 

hotarâre adresa venită de la Centrul Judeţean de Cultură Prahova, numar si data. 

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 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. 

78. 

Punctul 10 al ordinei de zi :Proiect de hotarâre privind stabilirea salariilor de bază 

lunare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate. 

Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la 

cuvânt. 

S-a înscris dl. Velici Ion . 

Dl consilier Velici Ion : Sunt împotrivă  deoarece nu văd justificată baza 

legală, ce are la baza majorarea.Prevede undeva  un 25% conform  legii, nu ştiu 

care 25% la sumele care sunt aici. 



Dl.consilier Chistruga Stelian : Sunt date de Guvern. 

Dl.consilier Velici Ion : Nu scrie ca sunt date de Guvern, scrie ca noi 

hotarâm. 

Dl.consilier Mihalache Constantin: Asta-i cu modificarea Codului fiscal, 

unele inteprinderi îşi permit, altele nu. 

Dl.consilier Velici Ion : Noi ne permitem ?Nu suntem obligaţi să-l 

respectăm, nu suntem obligaţi să-i împovărăm pe cetăţeni.Dacă-i impus, scriem 

conform H.G.  şi nu mai votam nimic, suntem executanţi.Eu sunt împotrivă. 

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 ( dl. Velici Ion )  

          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. 

79. 

 Punctul nr.11 al ordinei de zi :Proiect de hotărâre privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018-iniţiator dl. Primar 

Preşedintele de  şedinţă   invită membrii consiliului local să se înscrie la 

cuvânt. 

S-a înscris dl. Chistruga Stelian:Am înţeles ca se maresc impozitele. 

Dl.consilier Dima Gheorghe : Adevarul este ca  daca marim impozitele, nici 

cetatenii nu o să plătească, or sa fie multi mai multi   care nu o sa 

plateasca.Interesul nostru este sa tinem cât de cât la acelaş nivel, macar să punem 

în calcul inflaţia, atât, restu...Trebuie să ramână  la fel.Părerea mea. 

Dl.consilier Chistruga Stelian : Mie mi se par cam mult, nejustificat. 

Dl.consilier Velici Ion :Majorările sunt enorme  pentru cetăţeanul care este 

deja afectat de criza actuală, sunt marite cu un 3,8% faţă de anul trecut. 

Dl.consilier Ion Nicole : Să ne mai gandim. 

Dl.consilier Velici Ion : Cu un 4% mi se pare foarte mult.La teren de la 1000 

acum la 1300 , la care se adauga coeficientul pentru zona. 

Deoarece nu mai  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? 1 vot ( dl. Velici Ion )  

          Cine se abţine ?        2 voturi.  (Ion Nicolae şi Chistruga Stelian ) 

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. 80. 



Penultimul punct al ordinei de zi : Proiect  de hotarâre privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului local al comunei Bărcăneşti 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.  

S-a înscris dl. consilier Radu Marius Laurenţiu. 

Dl. consilier Radu Marius: Grupul parlamentar PNL face urmatoarele 

propuneri :  

1.Mihalache Constantin, Culcea Constantin şi Stan Ion  pentru Consiliul de 

administratie al Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazăr ; 

2. dl. Gaspar Iulian pentru Liceul tehnologic Agricol comuna Bărcăneşti. 

Dl.consilier Velici Ion : V-au împuternicit? 

Dl.consilier Radu Marius: Este o propunere.Puteţi să face-ţi si 

dumneavoastra propuneri. 

Dl.consilier Velici Ion : Eu vă recomand sa vorbiţi în nume propriu.Nu 

vreaua să vorbesc în numele altuia, vorbesc in numele meu.Eu vă spun că aţi facut 

o propunere greşită pentru că în Consiliul de administraţie se repartizează 

proporţional cu  apartenenţa politică.Obiecţiunea mea asta a fost. Am o întrebare : 

De ce faceţi schimbarea asta cand in septembrie s-a hotarât ? De ce votăm iarăşi?  

Este chestia că trebuie să fie toţi din  PNL? Schimbăm doar la liceu.La Scoala 

Bărcăneşti suntem echipă completă. 

Dl consilier Radu : A fost o propunere. 

Dl.consilier Velici Ion  :Vreţi să ne schimbaţi pe noi din consiliul de 

administraţie, eu propun să ramană aşa. 

Dl.consilier Ion Nicolae : Dumneata ai încurcat borcanele, eu, nea Stan şi dl. 

Velici  toate materialele le facem împreună, pregatim şedinţa. 

Dl.consilier Culcea Constantin : Am facut o propunere, dl.Velici a facut 

propunerea să ramana aşa.Astai situaţia politică! 

Dl.consilier Velici Ion : Nu ne supunem orbeşte, ne supunem voinţei tuturor. 

Dl.consilier Ion Nicolae : Facem din luna în luna alegeri? 

Dl.consilier Velici Ion : Aşa aţi facut şi în luna februarie când aţi schimbat 

comisiile de specialitate şi uite dovada unde suntem acum! 

Dl.Culcea C-tin : Este o situatie politica, de ce nu vrei să înţelegi ? 

Deoarece nu mai  sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune 

votului  propunerea facută de dl. Radu Marius Laurenţiu : 

          Cine este pentru ?     8 voturi  

          Cine este impotriva? 5 voturi (Dima Gheorghe, Velici Ion, Fatu Madalina, 

Chistruga Stelian, Ion Nicolae) 

          Cine se abţine ?        0 voturi.   



Astfel este    adoptat   proiectul de hotarare, cu respectarea prevederilor 

art. 45  alin. 1 din L.215/2001, fiind adoptată hotarârea nr. 81, cu următorii 

reprezentanţi ai Consiliului Local în consiliile de administraţie : 

1. Mihalache Constantin, Culcea Constantin şi Stan Ion  pentru Consiliul de 

administratie al Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazăr ; 

2. dl. Gaspar Iulian pentru Liceul tehnologic Agricol comuna Bărcăneşti. 

 

Ultimul punct al ordinmei de zi : Probleme curente. 

 La acest punct membrii consiliului au luat la cunostinta de  cererea de 

concediude odihnă  a domnului Primar si de Planul de achiziţii pentru anul 2018. 

 Dl.consilier  Chistruga Stelian : Să vedem care este treaba concetăţenilor 

nostrii, au o solicitare si vor un raspuns la solicitare.Să-i ascultăm. 

 Presedintele de şedinţă : Acum am vazut petiţia,o să vă dăm un raspuns în 

termen de 10 zile. 

 Dl. Iordache Niculae, cetaţean al comunei participant la şedinţă : Pot lua şi 

eu cuvântul? 
Preşedintele de şedinţă :Spune-ţi , vă rog! 

Dl. Iordache Niculae: Aţi votat anul trecut pe 28.11.2016 că terenul de la 

Puscasi-islaz, să fie trecut ca teren de fotbal, au trecut 13 luni şi acest domn primar 

nu a pus in aplicare, iar Legea 181 daca retin eu bine, lit.b), spune ca neaplicarea 

unei hotarâri, dânsul plăteşte amendă.Trebuie să plătească . De ce nu este teren de 

fotbal după 13 luni? Mai gandiţi-vă! 

Dl.consilier Chistruga Stelian : Conform legii, islazul nu-şi poate modifica 

destinaţia. 

Dl. Iordache Niculae: Am fost la d-na Prefect şi se schimbă. O întrebare 

pentru domnul viceprimar  Duţă Dănuţ: terenul de fotbal face parte din  UAT 

Bărcăneşti ? 

 Dl. viceprimar : Terenul de la Puscasi nu este declarat teren de fotbal. 

Dl. Iordache Niculae: Dar face parte din  UAT Bărcăneşti ? De ce ma-ţi pus 

sa dau telefon la 112 când v-am spus ca s-au furat 2 panouri.Aveţi 10 poliţişti 

locali.Vedeţi că nu ştiţi care sunt atribuţiile dumneavoastră. 

Dl.consilier Chistruga Stelian : Ce s-a furat ? 
Dl.Iordache Niculae :Doua panouri, am dat telefon domnului viceprimar 

care a zis sa dau telefon la 112, m-a sunat apoi să vin la dânsul la birou. 

Dl.viceprimar : Aţi adresat mai multe întrebări. 

Dl. Consilier Chistruga Stelian: Exista un proces verbal? 
Dl.Iordache Niculae: V-am arătat că domnul viceprimar este incompetent, 

nu ştie care îi sunt atribuţiile. 

Dl. Preşedinte de şedinţă: Aş vrea să nu ne jignim că închid şedinţa. 

Dl.consilier Velici Ion : Nu putem face astfel de afirmaţii, asta nu dovedeşte. 



Dl.consilier Chistruga Stelian: Sunt prinse cele doua panouri într-un proces 

verbal ? 

Dl.consilier Velici Ion : Ce este mai rău că domnul primar nu va dat raspuns  

nici până acum . 

Dl.Iordache Niculae:Întrebaţi-l pe domnul consilier care a fost 26 ani primar, 

este gard facut , este un teren de nota 20. 

Dl.consilier Velici Ion : Ştiţi care este greşeala dumneavoastră, v-aţi adresat 

d-nei Prefect, este singurul organ abilitat să-l sancţioneze pe dl. Primar pentru 

neândeplinirea hotarârii. 

Dl.Iordache Niculae: A spus ca după 31.12.2017, aştept. 

Mai am o întrebare că de aceea am facut şi acea petiţie : Conform Legii 

nr.15/2003, uitaţi aici, sunt o grămadă de oameni care  sunt câte 4-5 familii într-o 

curte, dar în schimb dacă-şi ridică o cămăruţă, sunt amendaţi.Şi-au facut la bancă 

împrumuturi şi şi-au facut o cămăruţă.Vine domnul primar si cere autorizaţie.I-a 

dat amendă 8000 lei pentru un gard şi o cameră şi i s-a impus să plătească câte 200 

lei lunar. 

Dl.viceprimar : Amenda este maxim 1000 lei, nu 8000 lei. 

Dl.Iordache Niculae:Nu-mi pui legea în vigoare, dă-mi camin de casă şi eu 

dărâm singur camaruţa.Important este ca de 1,6 luni a devenit din ce mai 

rău.Domnilor nu aţi facut nimic.Respectele mele pentru dl. Velici Ion că 

dumneavoastră aţi fost singurul care aţi luat  atitudine, am învăţat foarte multe de 

la dumneavoastră.În rest , nimic.Eu spun ca s-au furat doua panouri şi-mi spune să 

sun la 112. 

Dl.consilier Velici Ion : O floare nu face primăvară. 

Dl.consilier Gaşpar Iulian : Noi îţi dăm atenţie şi tu vi şi ne cerţi. Vino când 

ai timp liber la domnul viceprimar şi-ţi dă explicaţii când o să dăm terenurile de 

casă. 

Dl.viceprimar : Cererile pe care le-aţi facut acum 3-4 ani au fost cereri 

facute pe picior, pe genuchi.S-a constituit o comisie de cercetare care a depistat că 

sunt neconforme.S-a luat masura de realizare a studiilor de fezabilitate  pentru 130 

loturi în sat Bărcăneşti şi 33 la Ghighiu, terenuri care ştiţi de ele, în anul 2018 se 

trece la proiectare,pentru ca legea mediului ne obligă ca la acordarea terenurilor pe 

legea nr. 15 , trebuie să pui la dispoziţie utilităţile necesare : apa, lumina, drum , 

canalizare. Dacă cineva vă pune în posesie cu un astfel de teren , trebuie  să 

amenajeze drum de acces, apă, canalizare şi energie electric.Vreau să vă spun că 

SF-rile s-au realizat şi în anul 2018, imediat ce se aprobă bugetul , o să trecem la 

proiectare, după care o să se facă anunţ public , în anul 2018, când să veniţi să 

depuneţi cererile legal pentru obţinerea terenurilor de case, în condiţii optime şi 

bune, în condiţii în care puteţi să convieţuiţi. 

Dl.Feraru Marius: Aveam 32 ani cand am depus cererea, acum am 36 ani. 



Dl.viceprimar :Dacă atunci nu aţi fost informaţi corect. 

Un alt cetăţean : Am cumpărat teren în Cartier Romanesti, nu se regaseşte în 

patrimonial Ploieştiului, Bărcăneştiului. Ce se întâmplă cu terenul acesta ? 

Dl.viceprimar :Aici poate să vă raspundă doamna secretar. 

D-na  secretar: Nu  am cum  să răspund fără documente, pe vorbe. Dacă-i 

domeniul public nu poate  fi atribuit în proprietate, dacă este teren  la dispoziţia  

comisiei locale, nici atunci nu  poate  fi atribuit în proprietate. Dacă   vă referiţi la 

acele construcţii edificate  fara autorizaţii de   construire , care au făcut obiectul 

adresei  transmise la  Autoritatea de Restituire a Proprietăţilor,nici pentru acelea nu 

se poate constituit dreptul de proprietate. Un raspuns pertinent vă putem da numai 

după ce ne prezentaţi documentele pe care le deţineţi şi cu verificarea evidenţelor 

agricole/cadastrale ale primariei. 

Dl.viceprimar : Orice întrebare aveţi, depalasaţi-vă la sediul Primariei ca să 

vă putem lămuri, oricând ne puteţi semnala orice problemă aveţi. 

D-ra consilier Fatu Madalina : Să stabilim pe comisii  program de audienţă. 

Dl. Velici Ion : Domnilor invitaţi, să vă dau o veste , în Legea 15  se prevede 

că cererile se iau în calcul la data înscrierii, având în vedere că nu au fost 

soluţionate cererile din anul 2012, cererea dumneavoastră ramane valabilă.Doar 

dacă aţi primit moştenire, aţi cumpărat ceva, aţi picat după lista, dacă nu vă 

încadraţi în criterii, în rest luaţi-vă măsuri ca cererile să fie pastrate cu dinţii, alea 

raman valabile, aşa scrie în legea 15. 
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