
 

A N U N T 
 
 
 
  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 Proiectul de hotărâre  nr.48/ 20.10.2021 
    Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 
opinii cu valoare de recomandare cu privire la  Proiectul de hotarâre sus-
menţionat, , la secretarul general al  comunei Bărcăneşti până la data de 
27.10.2021, orele 15,30. 

Proiectul de hotarâre  însoţit de Referatul de aprobare  poate fi consultat 
pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti-eticheta Monitorul Oficial Local. 
 
 

 

 

  P R I M AR,                                         Secretar  general al comunei, 

 

         Gheorghe DIMA                                                     Nicoleta SAVU 
 
 

 

      Afişat astăzi, 20.10. 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 
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P R O I E C T   DE    H O T Ă R Â R E nr.48 din 20.10.2021 
privind   acordarea  unui mandat  special domnului Gheorghe Dima -primar , reprezentantul 
Comunei Bărcănești  în cadrul  Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova”    să aprobe documentația aferentă  
delegării activității de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul  

Sistemului  de Management Integrat al Deșeurilor  Prahova . 
 
 
 

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

de ............. 

 

                Având în vedere  : 
-Referatul de aprobare nr. 22.630/ 20.10.2021 al  domnului primar privind susținerea  Proiectului de 

hotărâre privind   acordarea  unui mandat  special domnului Gheorghe Dima -primar , reprezentantul 

Comunei Bărcănești  în cadrul  Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” 

Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova”  ; 

-Raportul  de specialitate al compartimentului   de resort  din cadrul aparatului de specialitate al   

primarului nominalizat  în  vederea  analizării și întocmirii raportului la Proiectul de hotărâre  privind   

acordarea  unui mandat  special domnului Gheorghe Dima -primar , reprezentantul Comunei 

Bărcănești  în cadrul  Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul 

pentru Managementul Deșeurilor-Prahova”   ; 

- Avizele Comisiilor de specialitate nr……….. ale Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti; 

- Avizul secretarului  general al comunei Băcăneşti; 

 Luând în considerare : 

- Adresa nr. 4490/ 14.10.2021  a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor-Prahova, înregistrată la Primăria Comunei Bărcănești sub nr. 22349 din 

15.10.2021 ; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Bărcănești nr.4 /2009 privind aprobarea  asocierii comunei 

Bărcanești cu  Judetul Prahova î n  vederea constituirii  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

“Parteneriatul pentru  Managementul Apei Prahova”; 

-Art.17 alin.(3) lit.c)  din Statutul  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor-Prahova”  ; 
 
 In conformitate cu prevederile : 
-Art. 8 alin.(3) , art.10 alin.(5), art.22 alin.(3) și art. 40 lit.b) din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 
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- Art. 129, alin.(2) lit.d), alin. (7) lit.n) , art. 132   din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările şi 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   aprobă următoarele documente: 
a) Studiul de Oportunitate   privind decizia de  delegare a gestiunii activității de administrare 

a depozitului de deșeuri municipal Boldești- Scăeni  în cadrul SMID Prahova, prevăzut în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii activității de administrare a depozitului de 
deșeuri municipal Boldești- Scăeni  în cadrul SMID Prahova, prevăzut în anexa nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

c) Modelul   Contractului  de  “Delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului de 
deșeuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul SMID Prahova ”, prevăzut în anexa nr. 3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
Art.2. - Se  acordă un mandat  special domnului Gheorghe Dima  , în  calitate de primar al 

comunei Bărcănești, pentru  a vota  în numele și pe seama Consiliului Local al  comunei 
Bărcănești, în cadrul  Adunării Generale  a  Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara 
“Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor -Prahova”  următoarele documente: 

a) Studiul de Oportunitate   privind decizia de  delegare a gestiunii activității de administrare 
a depozitului de deșeuri municipal Boldești- Scăeni  în cadrul SMID Prahova, prevăzut în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii activității de administrare a depozitului de 
deșeuri municipal Boldești- Scăeni  în cadrul SMID Prahova, prevăzut în anexa nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

c) Modelul   Contractului  de  “Delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului de 
deșeuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul SMID Prahova ”, prevăzut în anexa nr. 3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
 

           Art.3.- Se acordă un  mandat special domnului Gheorghe Dima  , în  calitate de Primar al 
comunei Bărcănești,  să mandateze  în numele și pe seama Consiliului Local al  comunei 
Bărcănești, în cadrul  Adunării Generale  a  Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara 
“Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor -Prahova”  pe domnul Iulian Dumitrescu  , 
Președintele Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul 
Deșeurilor -Prahova” să semneze contractual de delegare.  
 
 Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Bărcăneşti, judeţul Prahova, iar prin grija secretarului  general al  comunei Bărcăneşti, judeţul 
Prahova va fi înaintată şi comunicată persoanelor şi autorităţilor interesate, în termenele 
prevăzute de lege. 

Iniţiator conform art.136 alin.(1) : 
PRIMAR, 

                                                           
 Gheorghe DIMA  
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  RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind   acordarea  unui mandat  special domnului Gheorghe Dima 

-primar , reprezentantul Comunei Bărcănești  în cadrul  Adunării Generale a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova”   să 
aprobe documentația aferentă  delegării activității de administrare a  depozitului de deșeuri 

municipale Boldești-Scăeni în cadrul  Sistemului  de Management Integrat al Deșeurilor  
Prahova . 

 
 

  

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” Parteneriatul pentru Managementul 
Deșeurilor-Prahova’’ are ca obiectiv general  cooperarea unităților administrativ- teritoriale 
care o compun înm scopul implementării proiectului ” Managementul Deșeurilor-Prahova”  . 
 Asociația  va acționa în numele și pe seama  unităților administrativ-teritoriale  
member pentru satisfacerea nevoilor  colectivităților locale legate de furnizarea/prestarea 
serviciului public comunitar de salubrizare a localităților și pentru exercitarea 
competențelor  autorităților administrației publice locale în acest domeniu, în baza 
mandatului încredințat prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților 
administrativ-teritoriale.   
 

Proiectul ”Sistem  de Management Integrat al Deșeurilor  (SMID) în județul Prahova” 
presupune  extinderea la nivelul întregului județ a unui sistem modern, centralizat și 
uniform de gestiune a deșeurilor în conformitate cu legislația națională și europeană. 
         Obiectivul general al Proiectului  SMID Prahova  a fost creaarea unui sistem durabil de 
management al deșeurilor cu reducerea impactului  asupra mediului în județul Prahova  
prin îmbunătățirea serviciului de management al deșeurilor  și închiderea  depozitelor 
neconforme de deșeuri, în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene. 
  

            Avand în vedere adresa nr.  4490/14.10.2021 transmisă de Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova” prin care ne 
solicit să intreprindem demersurile necesare în vederea mandatării reprezentantului 
legal al Unitatii Administrativ Teritoriale pentru aprobarea  documentației aferente  
delegării activității de administrare  depozitului de deșeuri municipale Boldești-Scăeni în 
cadrul  Sistemului  de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) Prahova . 

Documentația aferentă  delegării activității de administrare  depozitului de deșeuri 
municipale Boldești-Scăeni în cadrul  Sistemului  de Management Integrat al Deșeurilor 
(SMID) Prahova, pentru care se solicită aprobarea și mandatarea reprezentantului legal  al 
U.A.T. Bărcănești  , sunt următoarele : 

a) Studiul de Oportunitate   privind decizia de  delegare a gestiunii activității de 
administrare a depozitului de deșeuri municipal Boldești- Scăeni  în cadrul SMID 
Prahova; 
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Secretarul general al comunei                               

 Nr.   22.644 /  20.10.2021  

  

REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA  NR.  1_______CU ADRESA NR. ____________ DIN 

______________; COMISIA  NR.  2_______CU ADRESA NR. ____________ DIN ______________; 

COMISIA  NR.  3_______CU ADRESA NR. ____________ DIN ______________; 
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b) Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii activității de administrare a depozitului 
de deșeuri municipal Boldești- Scăeni  în cadrul SMID Prahova; 

c) Modelul   Contractului  de  “Delegare a gestiunii activității de administrare a 
depozitului de deșeuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul SMID Prahova ”. 

          Legea  nr. 51 din 2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice , republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede  : 

‘’ art.8. alin.(3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de 

utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:a) 

elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de 

reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a 

programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;b) 

coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-

o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de 

amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;c) asocierea intercomunitară în scopul înfiinţării, 

organizării, gestionării şi exploatării în interes comun a unor servicii de utilităţi publice, inclusiv 

pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice;d) 

alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, 

după caz, concesionarea sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării acestora;e) 

urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea metodologiei de 

comparare a acestor indicatori, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice împreună cu autorităţile de reglementare competente, prin raportare la operatorul cu 

cele mai bune performanţe din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice:f) participarea 

unităţilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societăţi reglementate 

de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiectiv 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de interes local, intercomunitar sau judeţean, 

după caz;g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de 

investiţii în vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor existente;h) garantarea, în 

condiţiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilităţi publice în 

vederea înfiinţării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;i) 

elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de 

furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi 

publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de 

furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de 

reglementare competente;j) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi 

taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de 

reglementare competente;k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor 

pentru serviciile de utilităţi publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile 

de reglementare competente;l) restrângerea ariilor în care se manifestă condiţiile de monopol;m) 

protecţia şi conservarea mediului natural şi construit.(4) Împotriva hotărârilor autorităţilor 

administraţiei publice locale, adoptate în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice 

interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

Art.10 alin.(5) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin 

actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile 

şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), la art. 9 şi la art. 32, cu excepţia celor prevăzute la art. 

8 alin. (3) lit. c), d), f), g) şi h), la art. 9 alin (1) lit. d), respectiv alin. (4) lit. d) şi la art. 32 alin. 

(4). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), i), j) şi 

k), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin (2) lit. a), d) şi g), la art. 9 alin (3) şi la art. 32 alin. (2) şi 

(3) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei. 

Art.22 alin .(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin 

hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de natura 

şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/56732
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actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi 

complexitatea sistemelor de utilităţi publice. 

Art. 40. La acordarea licenţelor în domeniul serviciilor de utilităţi publice se va urmări, cu 

precădere, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:a) cunoaşterea şi însuşirea actelor 

normative care reglementează domeniul serviciilor de utilităţi publice;b) capabilitatea 

managerială şi organizatorică;c) capabilitatea economico-financiară;d) dotarea şi capacitatea 

tehnică.” 

Potrivit  art. 132 -Reprezentarea în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și la nivelul 

operatorilor regionali din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și 

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. 

            Față de cele constatate,propun dezbaterii  şi aprobării în şedinţa Consiliului local al 

comunei  Bărcăneşti a Proiectul de hotarâre nr. 48/20.10.2021 privind   acordarea  unui mandat  

special domnului Gheorghe Dima -primar , reprezentantul Comunei Bărcănești  în cadrul  

Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor-Prahova”   să aprobe documentația aferentă  delegării activității de 

administrare  a depozitului de deșeuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul  Sistemului  de 

Management Integrat al Deșeurilor  Prahova , proiect de hotarâre  pe care-l consider oportun și 

legal. 

 

 

Secretar general al comunei , 
 

      Nicoleta SAVU 

 

 
 
 
 
 
 
 
2 exp. 

N.S./N.S. 
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REFERAT DE APROBARE    

la   Proiectul de hotărâre  nr. 48/ 20.10.2021 privind   acordarea  unui mandat  special domnului 

Gheorghe Dima -primar , reprezentantul Comunei Bărcănești  în cadrul  Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-

Prahova”   să aprobe documentația aferentă  delegării activității de administrare a  depozitului de 

deșeuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul  Sistemului  de Management Integrat al Deșeurilor  

Prahova . 

 

             Subsemnatul Gheorghe Dima , Primarul Comunei Barcanesti, ca urmare a adresei nr.  4490/ 

14.10.2021  a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor-Prahova, înregistrată la Primăria Comunei Bărcănești sub nr. 22.349 din 15.10.2021 , vă 

supun spre analiza Proiectul de hotărâre privind   acordarea  unui mandat  special domnului 

Gheorghe Dima -primar , reprezentantul Comunei Bărcănești  în cadrul  Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-

Prahova” ”   să aprobe documentația aferentă  delegării activității de administrare a  depozitului 

de deșeuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul  Sistemului  de Management Integrat al Deșeurilor  

Prahova . 

   Baza legală : 
- Art. 129, alin.(2) lit.d), alin. (7) lit.n) , art.132  din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 Necesitatea si  oprtunitatea inițierii prezentului proiect de hotarare rezultă din faptul că 
prin adresa nr. 4490/14.10.2021  a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul 
pentru Managementul Deșeurilor-Prahova, înregistrată la Primăria Comunei Bărcănești sub nr. 
22.394 din 15.10.2021 ,s-a solicitat  adoptarea unei hotarâri, termen limită 22.10.2021, prin care 
se împuternicește reprezentantul legal al  comunei să aprobe documentația aferentă  delegării 

 REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA: NR.1 CU ADRESA 

NR.______DIN ______2021, LA COMISIA NR.2 CU ADRESA 

NR.____DIN ______2021, LA COMISIA NR.2 CU ADRESA 

NR.____DIN ______2021. 

 

ADRESA NR.______-DIN_________ 

 

 

REPARTIZAT PENTRU RAPORT SPECIALITATE, 

_____________________CU ADRESA 

NR.__________DIN____________ 

 

mailto:primaria.ph@barcanesti.


activității de administrare  depozitului de deșeuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul  Sistemului  
de Management Integrat al Deșeurilor  Prahova . 
 In acest sens ,a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind   acordarea  unui mandat  special 
domnului Gheorghe Dima  -primar , reprezentantul Comunei Bărcănești  în cadrul  Adunării 
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Parteneriatul pentru Managementul 
Deșeurilor-Prahova” să aprobe documentația aferentă  delegării activității de administrare  a 
depozitului de deșeuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul  Sistemului  de Management Integrat 
al Deșeurilor  Prahova , proiect care consider că   îndeplineşte  condiţiile de legalitate  şi 
oportunitate  şi propun Consiliului  local al comunei Bărcăneşti  analizarea și adoptarea acestuia,  
în forma şi conţinutul prezentate în proiect, în plenul Consiliului Local al comunei Bărcănești. 
 

 

 

PRIMAR, 

 

 

Gheorghe DIMA 
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SECRETAR  GENERAL  AL COMUNEI  

Nr. 22.650 /  20.10.2021 

 

 

 

 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre nr. . 48/ 20.10.2021 privind   acordarea  unui mandat  special domnului 

Gheorghe Dima -primar , reprezentantul Comunei Bărcănești  în cadrul  Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova”   

să aprobe documentația aferentă  delegării activității de administrare a depozitului de deșeuri 

municipale Boldești-Scăeni în cadrul  Sistemului  de Management Integrat al Deșeurilor  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  Proiectul de hotărâre nr. 48/20.10.2021 privind   acordarea  

unui mandat  special domnului Gheorghe Dima -primar , reprezentantul Comunei Bărcănești  în 

cadrul  Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor-Prahova”   să aprobe documentația aferentă  delegării activității de 

administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul  Sistemului  de 

Management Integrat al Deșeurilor  Prahova , constată că sunt îndeplinite conditiile de legalitate si 

oportunitate prevazute de   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. 
 


	anunt   PHCL  48 DIN 20.10.2021.pdf
	Barcanesti, PHCL 48 din 20.10. 2021.pdf
	RAPORT  PHCL 48 DIN 20.10.2021.pdf
	Referat aprob,. PHCL 48.pdf
	aviz secretar  PHCL 48 din 20.10.2021.pdf

