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  H O T Ă R Â R E  
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 nr.17.310/ 03.08.2020  al Serviciului Financiar Contabil   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. 17.307/ 03.08.2020; 
 - Avizele ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr..  11,,  22  ȘȘII  33  __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”; 
- 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; 
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-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. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                         Constantin Culcea  

                      Contrasemnează: 

                                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                              BĂRCĂNEŞTI   

                                                                                                    Nicoleta Savu 

  Bărcăneşti, 04.08.2020 

    Nr. 45 

  5 exp. 

 
Nr.consilieri in functie 

       
15 ;  Nr.consilieri prezenti   14  ;   Nr.voturi pentru   14      Nr. voturi 

impotriva        ;  Nr. voturi abtinere       . 


