
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL BĂRCĂNEȘTI

M I N U T A
ȘEDINȚEI  ORDINARE   A CONSILIULUI  LOCAL BĂRCĂNEȘTI

DIN  DATA  DE 30 MARTIE 2022

              În conformitate  cu prevederile art.11 din  Legea nr. 52/ 2003 privind
transparenta  decizionala   în administraţia publica locală,republicata,   am
procedat la întocmirea  MINUTEI   privind hotararile  adoptate de Consiliul
local Barcanesti, în sedinta  ordinară  din data de 30.03.2022  
         Şedinta   a  fost   convocatã  în  baza   Dispoziţiei  Primarului
nr.100/24.03.2022,  fiind  condusa  de  presedintele  de  sedinta  Mihalteanu
Gineta 
- La sedinta sunt  prezenti   10 consilieri din cei 13 consilieri în funcţie.         
- Au fost analizate  si adoptate urmatoarele  hotãrâri :

Nr.
crt.

NR
HOT

Obiectul  hotararii Consilieri
in functie

Consilier
prezenti

Rezultatul votului
Pentru Impo

triva
Abti
neri

1. 19 Privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  și  a
indicatorilor  tehnico-economici  pentru  „Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii  de apă și apă
uzată  dindin  aria  de  operare  Euro  Apavol  SA,  în
perioada 2014-2020

13 10 10 - -

2. 20 Privind cofinantare proiect apa + canalizare 13 10 10 - -

3. 21 privind  aprobarea  numărului  şi  cuantumului  burselor
şcolare acordate elevilor Scolii Gimnaziale Barcanesti

13 10 10 - -

4. 22 privind aprobarea  Acordului  de  parteneriat  între
Comuna Bărcănești și comunele Axintele și Alexeni în
vederea  accesării  proiectului   „Înființare sistem  de
distribuție gaze 

13 10 10

5. 23 privind  aprobarea  repartizării  unor  sume  pentru
susținerea  unităților  de  cult  de  pe  raza  comunei
Bărcănești,in anul 2022

13 10 10

6. 24 privind aprobarea cuantumului compensatiei in bani ce
se  va  acorda  membrilor  serviciului  voluntar  pentru
situatii de urgenta in cazul desfasurarii unor activitati
de interventie

13 10 10

7. 25 privind  îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul
HCL Bărcănești nr.11 din 31.01.2022

13 10 10

8. 26 privind  nominalizarea  consilierilor  locali  pentru
calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a
performanţelor  profesionale  individuale  ale
Secretarului general al comunei Barcanesti

13 10 10

9. 27 privind  participarea  la  apelul  de  proiecte  din  Planul
Național  de  Redresare  și  Reziliență  (PNRR),
COMPONENTA C5 – Valul renovării

13 10 10

   Prezenta minută va fi publicată la avizierul informativ al Consiliului Local şi pe 
site-ul instituţiei la adresa : www.primariabarcanesti.ro

Secretar general comuna Barcanesti,
Radu Teodor Liviu

http://www.primariabarcanesti.ro/
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