
H O T Ă R Â R E 

privind delegarea gestiunii Serviciului public de alimentare cu apa , canalizare și 

epurare menajeră al comunei si aprobarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de alimentare   cu apă si canalizare 

Având in vedere: 

-Referatul de aprobare  nr.26136/ 30.12.2019 prin care primarul comunei propune 

delegarea gestiunii serviciului public local de alimentare cu apa si aprobarea 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare ; 

-Raportul   de specialitate  nr. 403/ 10.01.2020 al Serviciului Financiar contabil  privind 

delegarea gestiunii Serviciului public de alimentare cu apa , canalizare și epurare 

menajeră al comunei si aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare   cu apă si canalizare; 

--AAvviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr..  11,,  22  șșii  33  ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  

BBaarrccaanneessttii  ;;    

--  AAvviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall    ccoommuunneeii    BBăărrccăănneeșșttii  nnrr..  2266221155  ddiinn  3311..1122..22001199  ;; 

Tinand seama de Hotararea Consiliului Local al comunei Bărcănești  nr. 64/ 

18.12.2019 privind asocierea comunei Bărcănești cu Consiliul Judetean Prahova si cu 

alte unitati administrative teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”; 

Vazand Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si 

canalizare incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 

Managementul Apei Prahova”si S.C. Hidro Prahova S.A. Ploiesti; 

In conformitate cu dispozitiile  

-Art.4 alin (3) si art5 alin (1) lit. (a) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara 

“Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”; 

-Art. 2 lit (e), art. 3 alin (1), art 8 alin (1), alin (2) lit (d), art 10 alin (4), art 23, art.24, art. 

30 si art 31 din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilitati publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Art.10 alin (1), litera (d) si art 12 alin (1) litera (e) din Legea nr.241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

-Art 129 alin.(2) lit.c) și d) ,alin. (6) lit.a) ,  alin (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

In temeiul prevederilor art 139 alin.(3) lit.g) și  art.196 alin.1 lit.a). din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare; 
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Consiliul Local al comunei  Bărcănești , județul Prahova 

  adopta prezenta hotarare: 

Art. 1. Se aproba delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa , 

canalizare și epurare menajeră al comunei  Bărcănești , județul Prahova  catre S.C. 

Hidro Prahova S.A. cu sediul in Ploiesti, str. Logofăt Tăutu  nr.5, inmatriculata la Oficiul 

Registrului Comertului cu nr. J29/2095/2004, avand cod de identificare fiscal: RO 

16826034. 

Art.2. Se aproba Contractul de Delegare de gestiune pentru serviciul de 

alimentare cu apa si de canalizare (Contractul de Delegare) cuprins in anexa  nr.1 care 

face parte integranta  din prezenta hotarare. 

Art.3 (1) Se aproba lista bunurilor din domeniul public   și privat al comunei 

Bărcănești aferente sistemului public de alimentare cu apa și canalizare  al localitatii, 

care sunt concesionate prin Contractul de Delegare catre S.C Hidro Prahova S.A. 

Ploiesti, conform  anexei  nr.2 care face parte integranta  din prezenta hotarare. 

(2) Lista bunurilor concesionate aferente sistemului public de alimentare cu apa 

și canalizare  al comunei Bărcănești se va anexa la Contractul de Delegare, facând 

parte integranta din acesta. 

Art.4. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul 

pentru Managementul Apei Prahova” cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.2-4, 

inscrisa in Registru asociatiilor si fundatiilor de la grefa Judecatoriei Prahova, CIF 

25393070/03.04.2009, să semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul său 

legal, în numele și pe seama comunei. 

Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor, institutiilor publice si 

persoanelor interesate prin grija secretarului   general al comunei 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
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       Nr. 05 

Nr.consilieri in functie        15 ;  Nr.consilieri prezenti    14.     ;   Nr.voturi pentru 13         Nr. voturi 

impotriva      0  ;  Nr. voturi 1. 

Sistem vot : deschis 

 5 exp. 


