














 
 

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E 

la proiectul 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 

 
 

 

 

  La nivelul județului Prahova, a fost inființată Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare 

“Parteneriatul pentru managementul deșeurilor – Prahova”, persoană juridică de 

drept privat și de utilitate publică, de către toate unitățile administrative – 

teritoriale care beneficiază de proiect. 

  În acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Bărcănești nr. 7/2008, 

s-a aprobat asociaerea comunei Bărcănești cu județul Prahova, în vederea 

constituirii Asocieației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de salubrizare “Parteneriatul pentru managementul deșeurilor “ – 

Prahova”. 

  Prin H.G.R. nr. 742/2014 au fost modificate anexele 2 și 4 la H.G.R. 

855/2008 pentru aprobarea actului consitutiv – cadru și a statutului- cadru ale 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilități publice. Astfel , potrivit acestui act normativ, în cazul în care 

reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei adunări 

generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt 

reprezentant al unității administrativ – teritoriale, împuternicit în acest scop, prin 

hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ – teritoriale asociate. 

 Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  “Parteniriatul  

pentru managementul deșeurilor – Prahova”, prin care ne solicită emiterea unei 

hotărârii a Consiliului Local prin care să se mandateze o persoană pentru votarea 

tarifelor dinActul Adițional nr. 7 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 - “Delegarea 

prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deseurilor 
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municipal in zonele 2 – Boldești Scăieni și 6 – Valea Doftanei” în cadrul Adunării 

Genrale a Asociaților. 

  Față de cele de mai sus, se impune desemnarea Primarului comunei 

Bărcănești ca reprezentant  al comunei Bărcănești 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. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Nicoleta Savu 
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