
 

H  O T Ă R Â R E 
 

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 
 

 

Văzând: 

- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  “Parteniriatul pentru managementul  

deșeurilor – Prahova”, prin care ne solicit emiterea unei hotărârii a Consiliului Local prin care să 

se mandateze o persoană pentru votarea 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 municipal in zonele 2 – Boldești Scăieni și 6 – Valea Doftanei” în cadrul 

Adunării Genrale a Asociaților. 

- Referatul de aprobare nr. 14.576 din 15.06.2020 al primarului şi raportul de specialitate  

nr. 14.581  din 15.06.2020  al Secretarului General al comunei prin care se propune acordarea 

mandatului  Primarului comunei Bărcănești ca reprezentant al comunei Bărcănești, 

județul Prahova pentru aprobare 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. 

Ȋn conformitate cu:  

- Hotărârii Consiliului Local  Bărcănești nr. 24 din 20.07.2009 privind aprobarea 

Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară de 

utilități publice pentru serviciul de salubrizare “Parteneriatul pentru 

managementul deșeurilor – Prahova”; 

- Art. 1, pct. 2, alin. (7) din H.G.R. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 și 4 la 

H.G.R. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutive – cadru și a statutului – 

cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciiole 

de utilități publice; 

- Art.139 alin.(1) şi Art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.52/2003 privind Transparenţă Decizională în Administraţia Publică locală 

republicată; 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 



În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

 
Art. 1 Se acordă mandat Primarului comunei Bărcănești, județul Prahova, dl. 

 VALERIU LUPU, ca reprezentant al comunei Bărcănești, județul Prahova, necesar 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 municipal e in 

zonele 2 – Boldești Scăieni și 6 – Valea Doftanei” în cadrul Adunării Generale a Asociaților. 

 Art.2 Se desemneaza dl. DĂNUȚ DUȚĂ, viceprimarul comunei Bărcănești, județul 

Prahova, în calitate de înlocuitor al Primarului comunei Bărcănești, în cazul în care acesta nu 

poate participa la ședința unei Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

“Parteniriatul pentru managementul deșeurilor – Prahova”, la care a fost convocat. 

 Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei 

Bărcănești și de compartimentele cu atribuții în domeniu din aparatul de specialitate al 

primarului, iar hotărârea va fi comunicată persoanelor și autoritățiilor interesate prin grija 

secretarului general al comunei Bărcănești, județul Prahova.  

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                  Constantin Culcea  

  
                      Contrasemnează: 

                                                                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                              BĂRCĂNEŞTI   

                                                                                             p.Nicoleta Savu 

 

  Bărcăneşti, 23.06.2020 

    Nr. 34 

 

 

 

Nr.consilieri in functie 
       

15 ;  Nr.consilieri prezenti 15   ;   Nr.voturi pentru 15         

Nr. voturi impotriva   -  ;  Nr. voturi abtinere    - 

 

 

 

 

 

 


