
 

D I S P O Z I Ţ I E   
privind constituirea Comisiei pentru  predarea   bunurilor ce compun  sistemul public de alimentare cu 

apa si canalizare  

 

Având în vedere: 

- Referatul  nr.  9248 din 24.02.2020 întocmit de Serviciul financiar-contabil privind numirea  Comisiei 

pentru predarea   bunurilor ce compun  sistemul public de alimentare cu apa , canalizare și epurare 

apă menajeră a comunei Bărcănești catre S.C. Hidro Prahova S.A. ; 

- Hotararea nr.64/18.12.2019 prin care a fost aprobata asocierea comunei Barcanesti cu Judetul Prahova 

si alte unitati administrativ teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

“Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” 

- Hotararea nr.05/30.01.2020 prin care sa aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa, 

canalizare si epurare menajera al comunei Barcanesti, judetul Prahova catre SC Hidro Prahova S.A. si 

contractul de Delegare de gestiune pentru serviciul de alimentare cu  apa si de canalizare .  

- Hotararea nr.1/12.02.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

“Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” prin care s-a aprobat primirea comunei Barcanesti 

ca membru al Asociatiei 

 

În conformitate cu prevederile: 

-Art.24 si  art.25  din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilitati publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Art.27 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

-Art. 286, art.290, art.354, art.355,  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare ; 

 

În temeiul  art. 155  şi ale  art. 196 alin.1 lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

 

Primarul comunei Barcanesti, judeţul Prahova emite prezenta 

DISPOZIŢIE: 

           Art. 1. (1) Se constituie Comisia pentru  predarea  bunurilor ce compun  sistemul public de 

alimentare cu apa , canalizare și epurare apă menajeră a comunei Bărcănești catre S.C. HIDRO 

PRAHOVA S.A. (Comisia) , în următoarea componenţă : 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 

 

 



 

 

 

Preşedinte cu drept de vot : Duţă Dănuţ   – viceprimar comuna Bărcăneşti  

Membri:      -    Dinu Nicolae-Ovidiu – inspector Serviciul Financiar Contabil  

                     -    Pandele Marinel   – referent Serviciul Financiar Contabil . 

          -    Popescu Radu –poliţist local Poliţia Locală Bărcăneşti 

          -    Soroiu Florentin – referent Compartiment fond funciar, cadastru și agricultură 

 (2) Secretarul comisiei este  Biton Maria-Afrodita  -consilier achiziţii publice Compartiment 

Achizitii Publice.  

 Art.2. (1)Comisia constituită potrivit art.1 se va întruni, la convocarea preşedintelui comisiei, în 

data de 25.02.2020, orele 8,30 la sediul Primăriei Comunei Bărcănești din comuna Bărcănești, sat 

Bărcănești, str. Crinilor nr.108, județul Prahova , dată la care se vor convoca și reprezentanții  SC 

HIDRO PRAHOVA S.A.  în vederea stabilirii , de comun acord,  programului de preluare a  bunurilor 

ce compun  sistemul public de alimentare cu apa , canalizare și epurare apă menajeră a comunei 

Bărcănești . 

(2)  Comisia  își va desfășura activitatea începând cu data emiterii prezentei până la finalizarea 

întregului proces de predare  a componentelor  sistemului  sistemul  de alimentare cu apa , canalizare și 

epurare apă menajeră a comunei Bărcănești catre SC Hidro Prahova S.A.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează comisia 

nominalizată la art.1. 

Art.4. Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija secretarului  general al comunei Bărcăneşti 

persoanelor nominalizate la art.1, Serviciului Financiar-contabil, Compartimentului achiziţii publice  şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova.                                      

 

 

PRIMAR , 

                                                Valeriu Lupu 

                                                        

 

                                                                                 Contrasemnează : 

                                                                                                                                            
Secretar  general al comunei, 

                                                                                                   Nicoleta     Savu  
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