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 H O T Ă R Â R E 

privind   desemnarea  reprezentantului Comunei Bărcăneşti , în Adunarea Generala a Asociaţiei 

de Dezvoltare  Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor -Prahova”  

 

          Având în vedere prevederile  : 

-Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

-Art.129 alin.(2), lit.d), alin.(7) , lit.s), art.132  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările şi completările ulterioare ; 

          Văzând : 

- referatul  de aprobare  nr. 23.869/ 14.12.2020 al Primarului comunei Bărcăneşti    prin  care se 

propune  desemnarea reprezentantului comunei Bărcăneşti , în Adunarea Generala a Asociaţiei de 

Dezvoltare  Intercomunitară„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor -Prahova”;; 

-raportul  de specialitate al Secretarului general al comunei nr.23.876/14.12.2020 la Proiectul de 

hotarâre    privind     desemnarea  reprezentantului Comunei Bărcăneşti , în Adunarea Generala a 

Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor -

Prahova”;; 

--  aavviizzeellee    ffaavvoorraabbiillee  aallee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr..11,,  22  ssii  33  ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  

ccoommuunneeii  BBaarrccaanneessttii  ;;  

--  aavviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    nnrr..  2233..887799  ddiinn1144..1122..22002200;; 

           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. 

   

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 

CONSILIUL LOCAL  
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 Art.1. - Se aprobă numirea  reprezentantului  Comunei Bărcăneşti în Adunarea Generala 

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor -

Prahova”, în persoana domnului  Primar al comunei Bărcăneşti -Gheorghe Dima .   

 Art.2. -În situaţia în care, reprezentantul de drept al 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 Vuţă, 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, 

  Gheorghe –Daniel Apostol      

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Contrasemnează: 

                                                                                    Secretarul  general al  comunei 

                                                                                                  Nicoleta Savu 
  

 

 

 

 

 

 

 Bărcăneşti,   23.12.2020 

  Nr. 62 

Nr.consilieri in functie        14 ;  Nr.consilieri prezenti  12   ;   Nr.voturi pentru  12 Nr. voturi 

impotriva  0 ;  Nr. voturi abtinere  0 .     

Sistem vot : deschis              


