ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA BĂRCĂNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Bărcăneşti,
judeţul Prahova în şedinţa extraordinară la data de 23.06.2020, orele 14,00,
cu convocare de îndată
Având în vedere convocatoriul nr. 1.404 din 19.06.2020, primit de noi la data de 22.06.2020 din
partea Asociației de dezvoltare intercomunitară “Parteneriatul pentru managementul deșeurilor – Prahova”
prin care ni se comunică că, Adunarea Generală a Asociației pentru Asociații implicați din Zonele 2 –
Boldești – Scăieni și 6 – Valea Doftanei sunt convocați în data de 25 iunie 2020 pentru aprobarea tarifelor
din Actul Adițional nr. 7 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 - “Delegarea prin concesiune a gestiunii
activității de colectare, transport și transfer a deseurilor municipale in zonele 2 – Boldești Scăieni și 6 –
Valea Doftanei”.
În temeiul art. 133 alin . 2), lit. “a”, art. 134 alin.(1) lit. a), alin. (4) ,alin. (5) , art. 155 alin. (1) lit.
“b” si “e”, alin. (3) lit. “b” și art. 196 alin. (1) lit.” b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare ;
Primarul comunei Barcăneşti, judeţul Prahova, emite prezenta dispoziţie.
Articol 1. Consiliul local al comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova, este convocat de îndată în
sedinţă extraordinară la data de 23.06.2020, orele 14,00, desfășurată prin mijloace electronice , conform
opțiunilor acestora , 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 în anexa ce face parte
integrantă din prezenta dispoziție.
Articol 2. (1) Materialul înscris pe proiectul ordinei de zi este pus 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 dispoziții vor fi comunicate persoanelor și autorităților interesate și
vor fi aduse la cunoștința publică prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale.
P R I M A R,
Valeriu Lupu
Contrasemneaza :
Secretar General al comunei ,
 Nicoleta Savu
Bărcăneşti, 22.06.2020
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Anexă la Dispoziția nr. 178/ 22.06.2020
Proiectul ordinei de zi al Ședinței extraordinare a C.L. Bărcănești din data de 23.06.2020,
convocată de îndată :

1. Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Bărcănești, județul
Prahova din data de 27.05.2020.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului Primarului comunei Bărcănești ca
reprezentant al comunei Bărcănești, județul Prahova pentru aprobarea tarifelor din Actul
Adițional nr. 7 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 - “Delegarea prin concesiune a gestiunii
activității de colectare, transport și transfer a deseurilor municipale in zonele 2 – Boldești
Scăieni și 6 – Valea Doftanei” în cadrul Adunării Generale a Asociaților, precum și
desemnarea unui înlocuitor al acestuia - inițiator dl.Primar
 Transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 și nr. 3 ale
Consiliului local art.139 (3), li. “f” –majoritate absolută cu art.5 lit. cc - majoritatea absoluta
- primul numar natural strict mai mare decat jumatate din totalul membrilor in functie ai
organului colegial;

