
 

 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 INVESTITIILOR 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 ” 

- raportul NR. 991/ 19.01.2021 al  Compartimentului  Achiziții Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului desemnat prin care  se propune aprobarea  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 comuna Bărcăneşti, judeţul 

Prahova ” 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 

CONSILIUL LOCAL  



- avizele comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3 din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcăneşti ; 

- avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti  nr. 992 din  19.01.2021; 

           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. 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

  Niculina Badea 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Contrasemnează: 

                                                                                    Secretarul  general al  comunei 

                                                                                                  Nicoleta Savu 
  

 

 

 Bărcăneşti,   27.01.2021 

  Nr. 07 

 
Nr.consilieri in functie        15 ;  Nr.consilieri prezenti  12   ;   Nr.voturi pentru  15 Nr. voturi impotriva  0 ;  

Nr. voturi abtinere  0 .     

Sistem vot : deschis    


