
 
   

   H O T Ă R Â R E  
privind   acordarea  unui mandat  special domnului Gheorghe Dima  , în  calitate de primar al 

comunei Bărcănești, pentru  a vota  împotriva  actualizării tarifelor  în cadrul  Adunării Generale a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-

Prahova”   aferente  contractului ‘’Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, 
transport și  transfer a deseșeurilor municipal în zonele: 2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei, Nr. 

1792/ 13.09.2016  
 
 

Consiliul Local al comunei Bărcănești, județul Prahova , întrunit în şedinţă ordinară  în 

data de 20.04.2021; 

                Având în vedere  : 

-Referatul de aprobare nr. 12.045/ 12.04.2021 al  domnului primar privind susținerea  Proiectului 
de hotărâre  privind  privind   acordarea  unui mandat  special domnului Gheorghe Dima  , în  
calitate de primar al comunei Bărcănești, pentru  a vota  împotriva  actualizării tarifelor  în cadrul  
Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor-Prahova”   aferente  contractului ‘’Delegare prin concesiune a gestiunii 
activității de colectare, transport și  transfer a deseșeurilor municipal în zonele: 2BoldeȘti Scăeni 
și 6-Valea Doftanei, Nr. 1792/ 13.09.2016 ; 
-Raportul  de specialitate nr.  al compartimentului   de resort  din cadrul aparatului de specialitate 
al   primarului nominalizat  în  vederea  analizării și întocmirii rapoartului la Proiectul de hotărâre  
privind   acordarea  unui mandat  special domnului Gheorghe Dima  , în  calitate de primar al 
comunei Bărcănești, pentru  a vota  împotriva  actualizării tarifelor  în cadrul  Adunării Generale a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-
Prahova”   aferente  contractului ‘’Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, 
transport și  transfer a deseșeurilor municipal în zonele: 2BoldeȘti Scăeni și 6-Valea Doftanei, Nr. 
1792/ 13.09.2016 ; 
- Avizele Comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3  ale Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti; 

- Avizul secretarului  general al comunei Băcăneşti; 

 Luând în considerare : 

- adresa nr. 1129/09.04.2021  a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor-Prahova, înregistrată la Primăria Comunei Bărcănești sub nr. 11.952 
din 09.04.2021 , precum și fișele de fundamentare ; 
-adresa nr. 193/30.03.2021 a operatorului  SC ROSAL GRUP SA  prin care se  retransmit fișele de 
fundamentare aferente anilor 2021, 2022, 2023 și 2024 pentru fiecare tip utilizator ,referitor la 
contractul de  ‘’Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și  transfer a 
deseșeurilor municipal în zonele: 2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei, Nr. 1792/ 13.09.2016; 
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In conformitate cu prevederile : 
-Art. 43 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2206, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare ; 
- Art.26 alin.(7 )  din  Legea serviciului de salubrizare a localităţilor  nr. 101/2006 , republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare  ; 
-Art.9  lit.c) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-Art.I. din  Ordonanta de Urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 
privind regimul deseurilor si a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
si a deseurilor de ambalaje si a  Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare ; 
- Art. 129, alin.(2) lit.d), alin. (7) lit.n)   din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Art.7 , art.8  din    Normele  metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, aprobate prin Ordin  A.N.R.S.C. nr. 
109/2007; 
 -art. 7 lit.b) şi art.10 alin.(1) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de 
colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipale în zonele 2 –Boldeşti Scăeni şi 6-Valea 

Doftanei, operat SC Rosal Grup SA nr.1792/2016, cu modificările și completările ulterioare; 
 In temeiul   art. 139 alin.(1) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

           Art.1. Se  acordă mandat  special domnului Gheorghe Dima  , în  calitate de primar al 
comunei Bărcănești, pentru  a vota  împotriva  actualizării tarifelor în cadrul  Adunării Generale  a  
Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor -
Prahova” ”   aferente  contractului ‘’Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, 
transport și  transfer a deseșeurilor municipal în zonele: 2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei, Nr. 
1792/ 13.09.2016 . 

 
 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, 

                                                                      Valeriu Cotolan  

                              Contrasemnează: 

                                                                                  Secretarul  general al comunei 

                                                                                                                                          Nicoleta Savu 

Bărcăneşti, 20 aprilie 2021 

 Nr. 23 

Nr.consilieri ȋn funcţie 
       

15 ;  Nr.consilieri prezenţi 15   ; Nr.voturi pentru 14         Nr. voturi ȋmpotrivă      

0  ;  Nr. voturi abţinere    0.      
sistem de vot : deschis 

 
 

 


