
Nr.79/20.02.2020 

P R O I E C T   de   D I S P O Z I T I E 

privind convocarea  Consiliului local al comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova în şedinţa    ordinară   la data de  27.02.2020, orele 15,30 

 

 

   În temeiul  art.133 alin . 1), art. 134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) și alin.(5) ,  art. 

155  alin.(1) lit.b si c), alin.(3) lit.b) și art. 196  alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019  

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

Primarul comunei Barcăneşti,judeţul Prahova, emite prezenta  dispoziţie. 

                 
Articol  1.  Consiliul local al comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova,  este convocat 

în sedinţa  ordinară    la data de  27.02.2020, orele 15,30, la sediul Primăriei comunei 

Bărcăneşti din comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor nr.108, jud. Prahova, 

unde se va dezbate  proiectul  ordinei de zi prevăzut in anexa ce face parte integranta din 

prezenta dispoziție. 

 Articol 2. (1) Materialele înscrise pe  proiectul ordinei de zi sunt puse la 

dispoziția  consilierilor locali  potrivit  opțiunilor  acestora ,  în format letric ,  prin 

comunicare la domiciliu,sub semnatura acestora,  sau în format electronic, prin 

comunicare la adresele de mail indicate. 

(2) Consilierii locali sunt  invitați să  formuleze și să depună   amendamente asupra 

proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi. 

 Articol 3. Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanelor si 

autoritatilor interesate si vor fi  aduse la cunostinta publica prin grija secretarului general 

al unitatii administrativ-teritoriale. 

                                                        

P R I M A R, 

 Valeriu Lupu  

 

Avizat legalitate  :                                                               

Secretar   general al comunei, 

                                                                                                Nicoleta     Savu                                     
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Anexa la Proiect Dispozitie nr. 79/ 20.02.2020 
 

 
1.Proces verbal al ședinței extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al 

comunei Bărcănești, județul Prahova din data de 20.01.2020.  

2.Proiect de hotarâre  privind  stabilirea  modului de încasare a  veniturilor provenite din 

închirierea  spațiilor  de către   titularii drepturilor  de administrare asupra bunurilor   

proprietate publica  a comunei Bărcanesti - inițiator dl. Primar. 

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

local. 

 3.Proiect de hotarâre  privind  privind  aprobarea strategiei de tarifare aplicabilă 

comunei Bărcănești de la data delegării gestiunii Serviciului public de alimentare cu apa 

, canalizare și epurare menajeră al comunei Bărcănești, județul Prahova- inițiator dl. 

Primar 

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

local. 

4.Proiect de hotarâre  privind alegerea presedintelui de sedinţă –inițiator dl.Primar 

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

local  . 

5. Rapotul primarului privind starea economico-socială și de mediu a comunei 

bărcănești, județul prahova în anul 2019 nr.8205/06.02.2020 

6. Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2019 

nr.7483/29.01.2020 și 7492/29.01.2020-întocmit  Gherghe Andreea  

7. Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2019 

8. Raport de activitate pe anul 2019 al domnului viceprimar Duță Dănuț 

nr.8098/04.02.2020 

9.Raport de activitate pe anul 2019 al consilierilor locali 

10.Raport de activitate al comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul Consiliului 

Local al comunei Bărcănești  pentru anul 2019. 

11.Probleme curente. 
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