
  

H O T Ă R Â R E 

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 

Având in vedere: 

-Referatul de aprobare  nr.9.159 /20.02.2020 prin care primarul comunei propune 

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 ; 

-Raportul   de specialitate  nr. 9162/ 20.02.2020 al Serviciului Financiar contabil  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; 

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

BBaarrccaanneessttii  ;;    

--  AAvviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall    ccoommuunneeii    BBăărrccăănneeșșttii    ;; 

Tinand seama de : 

-Hotărârea 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”; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bărcănești  nr. 5/ 30.12.2019 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; 

-Hotărâre nr.1/12.02.2020 a  Adunării   Generale a Asociatiei de Dezvoltare  

Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” prin care se aprobă  

primirea Comunei Bărcănești ca membru al  asociației; 

-Adresa nr. 7792/20.12.2019 a Hidro Prahova SA privind acordul  de principiu privind  

strategia de tarifare  pentru apă și pentru canalizare  propusă de Comuna Bărcănești; 

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; 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I  



In conformitate cu dispozitiile : 

-Art.4 alin (3) si art.5 alin (1) lit. (a) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara 

“Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”; 

-Art 129 alin.(2) lit.c) , lit.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; 

 

Consiliul Local al comunei  Bărcănești , județul Prahova 

  adopta prezenta hotarare: 

 

Art. 1. Se aproba Strategia de tarifare a apei potabile și canalizare pentru comuna 

Bărcănești ,valabilă  la predarea sistemului  public de alimentare cu apă și canalizare al 

comunei Bărcănești , județul Prahova către   S.C. Hidro Prahova S.A.  Ploiesti- operator  

regional de apă și canalizare, care operează  pe baza Contractului de delegare de gestiune 

prin concesiune a serviciului de apă –canal nr.116/09.07.2009, cu modificările și 

completările ulterioare, conform anexei nr.1,  care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre  

Art.2. 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 Actul adițional la  Contractul de Delegare, prin 

reprezentantul său legal, în numele și pe seama comunei. 

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor, institutiilor publice si 

persoanelor interesate prin grija secretarului   general al comunei 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                                  Emil Iancu   

                    

                                                  Contrasemnează: 

                                                                        SECRETARUL  GENERAL AL  COMUNEI 
                                                                                                              Nicoleta Savu 

 
   Bărcăneşti,   27.02.2020 
   Nr. 12 
 

 
Nr.consilieri in functie        15 ;  Nr.consilieri prezenti  11     ;   Nr.voturi pentru 10       Nr. voturi impotriva     0  ;  

Nr. voturi abtinere     1   . 

Sistem vot : deschis 

 5 exp. 


