
 

A N U N Ț 

 

           În conformitate cu prevederile  art.7 din Legea  nr. 52/2003 privind 
transparenta  decizională, republicată, Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul 
Prahova aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat: Proiectul de hotărâre 
nr.28 din 28.04.2021 privind  acordarea unui mandat special domnului 
Gheorghe Dima –primar ,reprezentantul localitatii   Bărcănești , jud.Prahova, în 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul 
Apei 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    19 mai 2021, ora 14,00 , la secretarul general al  
comunei Bărcăneşti. 

 Proiectul de hotarâre , însoţit de  referatul de aprobare 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 

 

Afişat astăzi,  28 mai 2021   , orele  16,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, 
jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 

Secretar  general al comunei, 
Nicoleta Savu 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

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

Nr.13.005/ 28.04.2021 

 

 

http://www.barcanesti.ro.-m.o.l/


 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 
 

 
 

P R O I E C T     de    H O T Ă R Â R E nr. 28 din 28.04.2021 

privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Dima –primar 
,reprezentantul localitatii   Bărcănești , jud.Prahova,în Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova‟‟ 

 
 

Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, întrunit în ședință 
ordinară în data de ............... 

 

Având în vedere : 

-Adresa transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova‟‟ inregistrata la Primaria Comunei Bărcănești  sub nr. 
12.639 din 22.04.2021; 

-Prevederile Art.21, pct (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„‟Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova‟‟; 

-Art. 132  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Bărcănești nr. 64 din 18.12.2019 privind 
asocierea comunei Barcanesti  cu Consiliul Judetean Prahova si cu alte unitati administrative 
teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova”; 

    

In conformitate cu prevederile H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru si al statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu 
obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

            Văzând: 



 - Referat de aprobare  nr. 12.994/28.04.2021  al Primarului comunei Bărcăneşti pentru  
susținerea Proiectului  de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului 
Gheorghe Dima –primar ,reprezentantul localitatii   Bărcănești , jud.Prahova,în 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru Managementul Apei 
Prahova‟‟; 

- Raportul de specialitate al compartimentelor  de resort  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului nominalizate în vederea  analizării și întocmirii raportului la 
Proiectul de hotarâre privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Dima 
– 

 

primar ,reprezentantul localitatii   Bărcănești , jud.Prahova,în Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova‟‟; 

- avizele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti ; 

- avizul secretarului general al  comunei Băcăneşti; 

In temeiul Art.139, alin (3), lit f) si Art.196, alin (1), lit a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. Se acorda un mandat special domnului Gheorghe Dima –primar, 
reprezentant al comunei   Bărcănești , jud. Prahova, nascut la data de  21.09.1948, în 
comuna Bărcănești,Județul Prahova  domiciliat în  .......................posesor al C.I. seria  
....nr.............., eliberat de ............... ,în data de  ...................., să voteze și să  semneze în 
numele Consiliului Local al comunei Bărcănești , în cadrul Adunarii Generale a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru Managementul Apei 
Prahova‟‟, Proiectul de Hotarare privind modificarea Art.210 din Regulamentul 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ teritoriale 
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova‟‟ în care iși desfașoara activitatea Operatorul Regional 
S.C. Hidro Prahova S.A., privind eliminarea facturarii serviciului de preluare a apei 
pluviale (meteo) pentru persoanele fizice si juridice din aria de operare a S.C. Hidro 
Prahova S.A. 

Art.2.Persoana nominalizata la Art.1, domnul  Gheorghe Dima –primar , va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarâri în baza mandatului special acordat. 

Art.3. Prezenta Hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Prahova, Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova‟‟. 



 

 

INIȚIATOR : 

Primar, 

Gheorghe Dima  

 



 

 

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. 12.999/  28.04.2021 

 

 

 

 

 A V I Z 
la  Proiectul de hotărâre nr. 28/28.04.2021   privind  acordarea unui mandat 

special domnului Gheorghe Dima –primar ,reprezentantul localitatii   
Bărcănești , jud.Prahova, în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei 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. 28/28.04.2021   privind acordarea unui mandat 
special domnului Gheorghe Dima –primar ,reprezentantul localitatii   
Bărcănești , jud.Prahova, în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei 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. 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SECRETAR  GENERAL  AL COMUNEI 
 Nr. 12.999/  28.04.2021 

 

 

 Repartizat pentru avizare la Comisiile de specialitate : nr. 1 cu adresa 
nr..........din.............2021; nr. 2 cu adresa nr..........din.............2021; nr. 3 cu adresa 
nr..........din.............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  acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Dima –primar 
,reprezentantul localitatii   Bărcănești , jud.Prahova, în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova 

 

 

 Prin Referatul de aprobare, iniţiatorul-Primarul Comunei Bărcăneşti propune 
acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Dima –primar ,reprezentantul localitatii   
Bărcănești , jud.Prahova, în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova’’.                                                                                                              
  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei 
Prahova’’  prin adresa înregistrata la Primaria Comunei Bărcănești  sub nr. 12.639 din 
22.04.2021,  solicită adoptarea unei hotărâri prin care să se  acorde  un mandat special 
reprezentantului  localitatii   Bărcănești , jud.Prahova, în Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’ pentru a vota  în 
numele Consiliului Local al comunei Bărcănești , în cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’, Proiectul 
de Hotarare privind modificarea Art.210 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si 
de canalizare în unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’ în care iși desfașoara 
activitatea Operatorul Regional S.C. Hidro Prahova S.A., privind eliminarea facturarii 
serviciului de preluare a apei pluviale (meteo) pentru persoanele fizice si juridice din aria de 
operare a S.C. Hidro Prahova S.A.. 

             Comuna  Bărcăneşti  s-a asociat cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţ în această 
Asociaţie de Dezvoltare  Intercomunitară . 

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

ulterioare, art. 132, comunele sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor 
de dezvoltare intercomunitară de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de 

reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, 

administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al 
primarului . 

Ţinând cont de Încheierea  finala  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 27.09.202 și de  H.C.L. Bărcănești nr.64/2020 , este 
necesar acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Dima –primar ,reprezentantul 
localitatii   Bărcănești , jud.Prahova, în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’. 



 

Proiectul de hotărâre privind  acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Dima –primar 
,reprezentantul localitatii   Bărcănești , jud.Prahova, în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’ îndeplineşte  condiţiile de legalitate, 
oportunitate şi necesitate şi propun  analizarea, dezbaterea şi adoptarea  acestuia de plenul 
Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti. 

 
 
 
 

 

Secretar general al comunei,                    
Nicoleta Savu      

 
 

   

 

2 exp. 

s.n./s.n                              



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA BĂRCĂNEŞTI 

P R I M A R 

Com.Bărcăneşti, str. Crinilor, nr. 108 

Tel./fax 0244276595 

Mail: primaria.ph@barcanesti.ro 

             NR.    12.994/  28.04.2021 

 

 

Repartizat ............................. pentru întocmire raport 
de specialitate cu adresa nr.................din .........2021 

Repartizat pentru avizare la Comisiile de 
specialitate nr..........cu adresa nr............din 
.....04.2021, 

 

REFERAT DE APROBARE 
al ,,Proiectului de hotărâre privind  acordarea unui mandat special domnului Gheorghe 

Dima –primar ,reprezentantul localitatii   Bărcănești , jud.Prahova, în Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’ 

 

 
U.A.T. Barcanesti este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Apei  - Prahova” . 
Potrivit  articolului  132  din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, „ Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate 

de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările 

generale ale operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de 

reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, 

administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al 

primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.” 
Urmare a Adresei  transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’ inregistrata la Primaria Comunei 
Bărcănești  sub nr. 12.639 din 22.04.2021  şi având în vedere   art.132 anterior enunţat,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 acordarea unui mandat special 
domnului Gheorghe Dima –primar ,reprezentantul localitatii   Bărcănești , jud.Prahova, 
în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei 
Prahova’’. 

Faţă de cele prezentate, supun spre aprobare şedinţei în plen  a Consiliului Local al 
comunei Bărcăneşti, proiectul de hotărâre  alaturat. 

 

 

 

 

 PRIMAR, 
Gheorghe Dima  

mailto:primaria.ph@barcanesti.ro
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