
 

A N U N Ţ 

 

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta  

decizională, republicată, Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la 

cunoştinţă publică faptul că a iniţiat: Proiect de hotărâre   nr.7/19.01.2021 privind 

desemnarea  reprezentantului  legal al UAT Comuna Bărcăneşti , în derularea contractului 

de finanţare  nr. C1920072X222233106520 din data de 26.09.2019 privind proiectul 

”Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public stradal în comuna Bărcăneşti, 

judeţul Prahova ”. 

          Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 
opinii cu valoare de recomandare cu privire la  Proiectul de hotarâre sus-
menţionat, până la data de    27.01.2021,ora 15,00 , la secretarul general al  
comunei Bărcăneşti. 

 Proiectul de hotarâre , însoţit de  referatul de aprobare și raportul de 

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 , 

Gheorghe Dima                                                  Nicoleta Savu 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

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

Nr.996 / 19.01.2021 

 

 



Nr.   7   din   19.01.2021 

 

 P R O I E C T  DE     H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea  reprezentantului  legal al UAT Comuna Bărcăneşti , în derularea 

contractului de finanţare  nr. C1920072X222233106520 din data de 26.09.2019 privind proiectul 

”Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public stradal în comuna Bărcăneşti, judeţul 

Prahova ” 

 

 

         Având în vedere prevederile  : 

-Art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7), lit.s), art.154 alin.(6)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Art. 44 din Legea nr. 273/2006  privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

- Hotărârea nr. 7/18.02.2019 privind implementarea proiectului”Modernizare şi eficientizare 

sistem de iluminat public stradal în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova ”; 

-Contractul de finanţare nr. C1920072X222233106520 din data de 26.09.2019 pentru                  

„ Acodarea  ajutorului financiar nerambusabil în condiţiile Programului Naţional Pentru 

Dezvoltare Rurală” cu AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTITIILO RURALE – 

ROMÂNIA , S.M. 19.2 , privind proiectul ”Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat 

public stradal în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova ” 

  

       Văzând : 

- referatul  de aprobare  nr. 989  /19.01.2020  al Primarului comunei Bărcăneşti    prin  care se 

propune    desemnarea  reprezentantului  legal al UAT Comuna Bărcăneşti , în derularea 

contractului de finanţarenr. C1920072X222233106520 din data de 26.09.2019 , privind proiectul 

”Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public stradal în comuna Bărcăneşti, judeţul 

Prahova ” 
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C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 
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- raportul  compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

desemnat în vederea analizării și întocmirii raportului  de specialitate la Proiectul de hotărâre 

privind desemnarea  reprezentantului  legal al UAT Comuna Bărcăneşti , în derularea  

-contractului de finanţare nr. C1920072X222233106520 din data de 26.09.2019 ,privind 

proiectul ”Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public stradal în comuna Bărcăneşti, 

judeţul Prahova ” 

- avizele comisiilor de specialitate nr.................din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcăneşti ; 

- avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti  nr……….din……..2021; 

           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 şi completările ulterioare;  

 

        Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova adoptă prezenta hotărâre. 

 

            Art.1. - Se  desemnează  ca reprezentant  legal al UAT Comună Bărcăneşti dl. Dima 

Gheorghe în calitate de primar,  în derularea contractului de finanţare şi responsabil să reprezinte 

comună în relaţia cu  AFIR – Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Sud 

Muntenia, privind proiectul ”Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public stradal în 

comuna  Bărcăneşti, judeţul Prahova ”. 

 Art.2. -În situaţia în care, reprezentantul legal  al UAT Comunei Bărcăneşti-domnul 

Primar al comunei Bărcăneşti-Gheorghe Dima , se află în imposibilitatea exercitării mandatului 

încredinţat , interesele comunei Bărcăneşti, vor fi reprezentate de  domnul  Viceprimar al 

Comunei Bărcăneşti -Viorel-Marius Vuta, în condiţiile art.132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art.3.- Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă orice  altă hotărâre contrară. 

Art.4.-Primarul comunei Bărcăneşti ,Viceprimarul comunei Bărcăneşti  vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre, care prin grija secretarului general al comunei Bărcăneşti va fi 

comunicată şi înaintată autorităţilor interesate, şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile 

legii. 

 

 

INIŢIATOR : 

PRIMAR, 

                                                        Gheorghe Dima 
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                     Nr.    991  / 19.01.2021  

 

 Repartizat pentru avizare la Comisiile de specialitate  nr................cu adresa 
nr.............din...../01/2021 

 

 

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

la Proiectul de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului  legal al UAT Comuna Bărcăneşti , 

în derularea contractului de finanţare nr. C1920072X222233106520 din data de 26.09.2019 

,privind proiectul ”Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public stradal în comuna 

Bărcăneşti, judeţul Prahova ” 

 

 

 Prin Referatul de aprobare, iniţiatorul-Primarul Comunei Bărcăneşti propune desemnarea  

reprezentantului  legal al UAT Comuna Bărcăneşti , în derularea contractului de finanţare nr. 

C1920072X222233106520 din data de 26.09.2019 ,privind  proiectul ”Modernizare şi 

eficientizare sistem de iluminat public stradal în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova ” 

         Comuna Bărcăneşti  în calitate de Beneficiar în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Grupului de Acţiune Locală „ DRUMUL VOIEVOZILOR” a încheiat  contractul de finanţare nr. 

C1920072X222233106520 din data de 26.09.2019 pentru „ Acodarea  ajutorului financiar 

nerambusabil în condiţiile Programului Naţional Pentru Dezvoltare Rurală” cu AGENŢIA 

PENTRU FINANŢAREA INVESTITIILO RURALE – ROMÂNIA , S.M. 19.2 , privind 

proiectul ”Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public stradal în comuna Bărcăneşti, 

judeţul Prahova ”. 

        Potrivit O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 154 alin. (6) „Primarul, în calitatea sa de autoritate publica executiva a 

administraţiei publice locale, reprezintă unitatea administrativ-teritoriala în relaţiile cu alte 

autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române şi străine, precum şi în justiţie.” 

       Ţinând cont de Încheierea  finală  nr. 1882/16.10.2020 a Judecătoriei Ploieşti  prin care  

validează mandatul  pentru funcţia de Primar al Comunei Bărcăneşti, obţinut de domnul  Dima 

Gheorghe,la alegerile locale din 27.09.2020, este necesară  desemnarea  reprezentantului  legal al 

UAT Comuna Bărcăneşti , în derularea contractului de finanţare nr. C1920072X222233106520 

din data de 26.09.2019 ,privind  proiectul ”Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public 

stradal în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova ”. 

        Proiectul de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului legal al UAT Comuna 

Bărcăneşti, în derularea contractului de finanţare privind proiectul ”Modernizare şi eficientizare 

sistem de iluminat public stradal în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova ” îndeplineşte  condiţiile 

de legalitate, oportunitate şi necesitate şi propun  analizarea, dezbaterea şi adoptarea  acestuia de 

plenul Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti. 

Compartiment achiziţii publice , 
Geanina Alina Nicolae 

2 exp. 
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                       NR.  989 / 19.01.2021 

 

 

Repartizat ............................. pentru întocmire raport 
de specialitate cu adresa nr.............din…. ....01.2021 

Repartizat pentru avizare la Comisiile de 
specialitate nr..........cu adresa nr.......din…. ..01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
al  Proiectului de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului  legal al UAT Comuna 

Bărcăneşti , în derularea contractului de finanţare nr. C1920072X222233106520 din data de 

26.09.2019 privind proiectul ”Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public stradal în 

comună Bărcăneşti, judeţul Prahova ” 

 

 

Comuna Bărcăneşti  în calitate de Beneficiar în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Grupului de Acţiune Locală „ DRUMUL VOIEVOZILOR” a încheiat  contractul de finanţare nr. 

C1920072X222233106520 din data de 26.09.2019 pentru „ Acodarea  ajutorului financiar 

nerambusabil în condiţiile Programului Naţional Pentru Dezvoltare Rurală” cu AGENŢIA 

PENTRU FINANŢAREA INVESTITIILO RURALE – ROMÂNIA , S.M. 19.2 , privind 

proiectul ”Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public stradal în comună Bărcăneşti, 

judeţul Prahova ”. 

 

          Potrivit  articolului 154 alin (6) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare : “Primarul, în calitatea sa de autoritate publica executiva 

a administraţiei publice locale, reprezintă unitatea administrativ-teritoriala în relaţiile cu alte 

autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române şi străine, precum şi în justiţie.” 

         În urma  alegerilor locale din 27.09.2020 pentru funcţia de Primar al Comunei Bărcăneşti,   

domnul  Dima Gheorghe a obţinut mandatul de primar  şi având în vedere  în temeiul art.136 alin. 

(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

iniţiez Proiectului de hotărâre privind  desemnarea  reprezentantului  legal al UAT Comună 

Bărcăneşti , în derularea contractului de finanţare  nr. C1920072X222233106520 din data de 

26.09.2019 privind proiectul ”Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public stradal în 

comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova ”. 

 

          Faţă de cele prezentate, supun spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Local al comunei 

Bărcăneşti, proiectul de hotărâre  alăturat. 

 

 

PRIMAR, 

Gheorghe Dima 

mailto:primaria.ph@barcanesti.ro


 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SECRETAR  GENERAL  AL COMUNEI  

Nr. 992/19.01.2021 

 

 

 

 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre nr. 7/19.01.2021 privind   

desemnarea  reprezentantului  legal al UAT Comuna Bărcăneşti , în derularea 
contractului de finanţare  nr. C1920072X222233106520 din data de 26.09.2019 

privind proiectul ”Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public 
stradal în comuna Bărcăneşti, judeţul 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  
Proiectului de hotărâre  nr. 7/19.01.2021 privind desemnarea  reprezentantului  
legal al UAT Comuna Bărcăneşti , în derularea contractului de finanţare  nr. 
C1920072X222233106520 din data de 26.09.2019 privind proiectul 
”Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public stradal în comuna 
Bărcăneşti, judeţul 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. 
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