
 

A N U N T 

 

             Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la cunoştinţă 

publică faptul că a iniţiat: Proiect de hotărâre    nr.43 din 03 august 2020 privind   

acordarea  unui mandat  special domnului Valeriu Lupu , în  calitate de primar 

al comunei Bărcănești, pentru  a vota  împotriva  actualizării tarifului  pentru 

apă potabilă  și canalizare în cadrul  Adunării Generale  a  Asociatiei de 

Dezvoltare  Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei 

Prahova”, proiect ce urmează a fi supus  dezbaterii si aprobării în ședință 

extraordinară cu convocare de îndată din 04 august 2020, ora 15,30. 

Proiectul de hotarâre , însoţit de  referatul de aprobare  si raport 

specialitate poate fi consultat pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti sectiunea 

Consiliul Local și la eticheta MOL-subeticheta Hotarari ale autoritatii 

deliberative-proiecte HCL. 

                    P R I M AR,                                         Secretar general al comunei , 

 Valeriu  Lupu                                                  Nicoleta Savu 

 

      Afişat astăzi, 03.08. 2020   , orele  14,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, 
jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 

Secretar  general al comunei, 
Nicoleta Savu 

 

1 exp. 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMARIA  COMUNEI     B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

Nr.17.312/ 03.08.2020 

 

 

http://www.barcanesti.ro.-m.o.l/


 

PROIECT de  HOTĂRÂRE nr. 43/03.08.2020 
privind   acordarea  unui mandat  special domnului Valeriu Lupu , în  calitate de primar al 

comunei Bărcănești, pentru  a vota  împotriva  actualizării tarifului  pentru apă potabilă  și 
canalizare în cadrul  Adunării Generale  a  Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara  

“Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” 

 
 

  Având în vedere : 
   -  Referatul de aprobare nr.  17.280 /03.08.2020  al Primarului Comunei Bărcăneşti  prin care 
se susține  Proiectul de  hotărâre privind   acordarea  unui mandat  special domnului Valeriu 
Lupu , în  calitate de primar al comunei Bărcănești, pentru  a vota  împotriva  actualizării 
tarifului  pentru apă potabilă  și canalizare în cadrul  Adunării Generale  a  Asociatiei de 
Dezvoltare  Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” ;  
 -  Raportul de specialitate al  compartimentului  de resort  din cadrul aparatului de  
specialitate al   primarului nominalizat în vederea  analizării și întocmirii raportului la 
Proiectul de  hotărâre privind   acordarea  unui mandat  special domnului Valeriu Lupu , în  
calitate de primar al comunei Bărcănești, pentru  a vota  împotriva  actualizării tarifului  pentru 
apă potabilă  și canalizare în cadrul  Adunării Generale  a  Asociatiei de Dezvoltare  
Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” ;  
    -  Avizul secretarului general al comunei  Bărcăneşti nr. ____/_____2020; 
   - Avizele ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr..  __________________ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  
BBaarrccaanneessttii ; 
 

In conformitate cu dispozitiile : 
-Art. 35  alin. (8 ) lit. (a) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 
nr.241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 
-Art 129  aqlin. (1)  și alin.(2) lit.d) , lit.d) ,alin. (7) lit.n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 
  Tinând cont de : 

- Statutul Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul 
Apei Prahova”; 
- 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”; 
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- 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; 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bărcănești  nr. 12 / 27.02.2020 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; 
-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; 
-Adresa nr. 533/23.07.2020 a  Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul 
pentru Managementul Apei Prahova”; 
-Avizul  ANRSC NR. 808.854 din 04.06.2020  privind ajustarea prețului și tarifului pentru 
serviciile de   alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. 
Hidro Prahova S.A. Ploiești, județul Prahova; 
 
 În temeiul prevederilor  art. 139, alin. (1)   şi 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 H O T Ă R Â R E. 

 
  

Art.1. Se  acordă mandat domnului Valeriu Lupu , în  calitate de primar al comunei 
Bărcănești, pentru  a vota  împotriva  actualizării tarifului  pentru apă potabilă  și 
canalizare în cadrul  Adunării Generale  a  Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara 
“Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” 

                                                                                                                                                                   
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova prin compartimentele de specialitate din cadrul 
Primariei comunei Barcanesti , iar prin grija secretarului  general al  comunei Bărcăneşti, 
judeţul Prahova va fi înaintată şi comunicată persoanelor şi autorităţilor interesate, în 
termenele prevăzute de lege. 

        Iniţiator conform art.136 alin.(1) : 
PRIMAR, 

Valeriu Lupu 
 
 
2exp. 
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NR.  17280 /03.08.2020 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE    

la ,,Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Valeriu Lupu, 

in calitate de primar al comunei Barcanesti, pentru a vota impotriva actualizarii tarifului 

pentru apa potabila si canalizare in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercominitara,, Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’ 

 

Subsemnatul Valeriu Lupu, Primarul Comunei Barcanesti, va supun spre analiza 

prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile 

ulterioare, a Legii nr 51/2006 legea serviciilor comunitare, cu modificarile si completarile 

ulterioare, a Legii nr 241/2006 prind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu 

modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului presedintelui ANRSC nr 65/2007 privind 

aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/ tarifelor pentru 

serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, a prevederilor Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentarecu apa si de canalizare nr. 116/2009, incheiat intre ADI 

– Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’, cu modificarile si completarile ulterioare,  

  A HCL nr. 12/27.02.2020 privind  aprobarea  Strategiei  de tarifare aplicabila comunei 

Barcanesti de la data delegarii gestiunii Serviciului de alimentare cu apa, canalizare si epurare 

menajera si a Avizului ANRSC nr. 808854 din data de 04.06.2020 

Pentru sustinerea proiectului mai sus enuntat, prezint urmatoarele:  

- In baza HCL nr. 64/2019 privind asocierea comunei Barcanesti  si  Consiliului  Judetean 

Prahova si a  altor unitati administrative teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara ’’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’.  

-  Prin  HCL nr. 5/ 30.01.2020 s-a delegat Serviciului de alimentare cu apa si epurare menajera 

ale comunei catre SC HIDRO PRAHOVA SA, 

- In urma negocierilor prin HCL nr. 12/27.02.2020 s-a aprobat Strategia de tarifare aplicabila 

comunei Barcanesti de la data delegarii gestiunii Serviciului de alimentare cu apa, canalizare si 

epurare menajera, astfel: 

Pentru alimentare cu apa 

- Ajutarea 1:   3.13 lei fara TVA la adata delegarii gestiunii. 

-Ajustarea 2:  3.78 lei fara TVA la data de 1 iulie 2020, 

-Ajustarea 3:  4.85 lei fara TVAla data de 1 iulie 2021:  

 REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA:  

ADRESA NR.______-DIN_________ 

 

 

REPARTIZAT PENTRU RAPORT SPECIALITATE, 

_____________________CU ADRESA 

NR.__________DIN____________ 

 

mailto:primaria_barcanesti@yahoo.com


Pentru canal 

-Ajustarea 1:  2.21 lei fara TVA la data delegarii gestiunii, 

-Ajustarea 2:  2.56 lei fara TVA la data de 1 iuliue 2020: 

-Ajustarea 3:  2.96 lei fara TVA la data de 1 iulie 2021 

Necesitatea si  oprtunitatea initierii prezentului proiect de hotarare rezulta dn faptul ca, in data de 

07.08.2020  va avea loc sedinta Adunarii Generale a Asociatilor pentru ‚’’ Actualizarea tarifului 

pentru apa potabila si canalizare , conform Avizului ANRSC nr. 8080854/04.06.2020’’, dar din 

cauza conditiilor actuale de distantare sociala, actionarii vor transmite buletinul de vot prin 

corespondenta. 

Precizez ca tarifele avizate de ANRSC sunt de 5.01 lei fara TVA / mc apa potabila si 3.06 lei 

fara TVA/ mc apa menajera, iar termenul de punere in aplicare a modificarilor tarifului sa fie 

prorogat pana la data de 01.01.2021.  

Avand in vedere cele prezentate propun urmatoarele: 

 

1.Aprobarea  ,,Proiectului de hotărâre privind actualizarea tarifului pentru apa potabila si 

canalizare, conform Avizului ANRSC nr. 808854 din data de 04.06.2020 și acordarea unui 

mandat reprezentantului Consiliului Local  Barcanesti domnului Primar Valeriu Lupu’’ 

 

2.Sa se acorde mandat domnului Valeriu Lupu , in calitate de primar al comunei Barcanesti, 

pentru a vota impotriva actualizarii tarifului pentru apa si canalizare in cadrul Adunarii Generale 

a Asociatiei de Dezvoltare Inrercomunitara ,, Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’  

3. Ducerea la indeplinire a prevederilor hotararii care se va adopta sa cada in sarcina Primarului 

comunei Barcanesti si a compartimentelor de specialitae din cadrul Primariei comunei 

Barcanesti. 

 

In speranta obtinerii aprobarii, va multumesc anticipat !  

 

 

 

PRIMAR, 

VALERIU  LUPU 
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SECRETAR  GENERAL  AL COMUNEI  

Nr. 17.307 /  03.08.2020 

 

 

 

 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre nr. 43/03.08.2020  

privind   acordarea  unui mandat  special domnului Valeriu Lupu , în  calitate de primar al 
comunei Bărcănești, pentru  a vota  împotriva  actualizării tarifului  pentru apă potabilă  și 

canalizare în cadrul  Adunării Generale  a  Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara  
“Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” 

 

 
               Secretarul general al comunei  Bărcăneşti, judeţul Prahova, 

procedând, în conformitate cu prevederile art.  243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare 
, la analiza  Proiectul de hotărâre nr. 43/03.08.2020  privind   acordarea  unui 
mandat  special domnului Valeriu Lupu , în  calitate de primar al comunei 
Bărcănești, pentru  a vota  împotriva  actualizării tarifului  pentru apă potabilă  
și canalizare în cadrul  Adunării Generale  a  Asociatiei de Dezvoltare  
Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” , 
constată că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate prevăzute de  
O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ  , cu modificările și 
completările ulterioare , şi   în consecinţa îl avizez favorabil  în scopul  
adoptării sale  de către Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 
 
 

SECRETAR    GENERAL  AL COMUNEI, 
Nicoleta Savu 

 
 

 

 

2 exp. 

n.s./n.s. 
 



 

 

 

 

  

 
 

 

  RAPORT  DE  SPECIALITATE 

LA 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  nr.43 din 03 august 2020 
privind   acordarea  unui mandat  special domnului Valeriu Lupu , în  calitate de primar al 

comunei Bărcănești, pentru  a vota  împotriva  actualizării tarifului  pentru apă potabilă  și 

canalizare în cadrul  Adunării Generale  a  Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara 

“Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” 

 

 

 

 
            Avand in vedere Convocatorul nr. 533 din 23.07.2020 prin care 

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR este convocata pe data de 07.08 

.2020 la sedinta avand ca ordine de zi actualizarea tarifului pentru apa potabila 

si canalizare,conform avizului A.N.R.S.C. Nr. 808854/04.06.2020 si a 

prevederilor art (35),alin (8) din legea serviciului de alimentare cu apa si 

canalizare nr. 241/2006,republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

precum si Avizul nr. 8087854/04.06.2020 al A.N.R.SC. privind ajustarea 

pretului si tarifului pentru serviciile de alimantare cu apa si canalizare  pentru 

intreaga arie de operare,pentru HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti, este necesara 

emiterea unei Hotarari de Consiliu pentru actualizarea tarifului  si acordarea 

unui mandat scris reprezentantului   pentru semnarea buletinului de vot aferent 

Adunarii Generale a Asociatilor. 

            Conform  Hotararii Consiliului  local nr.  5/ 30.01.2020 prin care  

s-a aprobat delegarea gestinunii serviciului de alimentare cu apa ,canalizare si 

epurare  menajera, catre HIDRO PRAHOVA SA., cu sediul in Ploiesti ,str, 

Stefan Greceanu nr. 1,inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului nr. 

J29/2095/2004, CUI- RO16826034, precum si a Hotararii Consiliului Local nr. 

12/27.02.2020  a fost aprobata strategia de tarifare    aplicabila   comunei 

Barcanesti  valabila pana  la data de 01 iulie 2021 astfel: 

pentru Apa potabila: 

-Ajustare 1:3,13 lei fara TVA la data de 01.03.2020; 

-Ajustare 2:3.78 lei fara TVA la data  de 1 iulie 2020; 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 
C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 
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                              Nr.   17.310   /  03.08.2020 

 

  

REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA:  

NR. _______CU ADRESA NR. ____________ DIN 

______________ 

 

 



-Ajustare 3: 4,85 lei fara TVA la data de 1iulie 2021; 

-pentru Canal: 

-Ajustare 1:2,1lei fara TVA la data de 28.02.2020; 

-Ajustare 2:2,56 lei fara TVA la data  de 1 iulie 2020; 

-Ajustare 3: 2,96 lei fara TVA la data de 1iulie 2021; 

            De asemenea  conform avizului ANRSC pretul  avizat este: 

  -5.01 lei pentru apa potabila si 3.06 lei/mc pentru canal ,exclusiv TVA,preturi   

ce vor fi puse in aplicare incepand cu dat de 01.01.2021. 

           Conform Statului Asociatiei art .21 alin (1) –“Hotararile adunarii 

generaleluate  in exercitarea atributiilor prevazute la art.16 alin(20lit i)-k) si 

art 16 alin (3)lit a)-g),nu pot fi votate de reprezentantii asociatilor decat in baza 

unui mandat special,acordat expres,in prealabil prin hotarare a autoritatilor 

deliberative a asociatului al carui reprezentant este.” 

 

                         Avand in vedere prevederile O.U.G nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 

-  privind Codul administrativ art. 129 alin.2 lit.”d” si alin .7 lit “n”, 

 Proiectul de  hotarare privind actualizarea tarifului pentru apa potabila si 

canalizare,conform avizului A.N.R.S.C nr. 808854 din data de 04.06.2020 si 

acordarea unui mandat reprezentantului  Consiliului local Barcanesti  domnului 

primar Valeriu Lupu ,poate fi adoptat. 

 

 

 

 

                                            Șef   Serviciul financiar-contabil, 

                                                        Monica – Steluța  Gheorghe  

 

 

 

 

 

 

 

2 exp. 
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