
   

P R O I E C T   DE    H O T Ă R Â R E  nr. 54  din 16.11.2021 
privind   acordarea  unui mandat  special domnului Gheorghe Dima  , în  calitate de primar al comunei 

Bărcănești, pentru  a vota  în cadrul  Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” 

Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova”   rezilierea  contractului  de „‟Delegare prin 

concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și  transfer a deșeurilor 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 ............. 

 
                Având în vedere  : 

-Referatul de aprobare nr. 24.182/ 16.11.2021 al  domnului primar privind susținerea Proiectului de 

hotărâre privind   acordarea  unui mandat  special domnului Gheorghe Dima  , în  calitate de primar al 

comunei Bărcănești, pentru  a vota  în cadrul  Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova”   rezilierea  contractului  de 

„‟Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și  transfer a deșeurilor 

municipal în zonele: 2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei ", Nr. 1792/ 13.09.2016  ; 

-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  , în  calitate de primar al comunei 

Bărcănești, pentru  a vota  în cadrul  Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” 

Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova”   rezilierea  contractului  de „‟Delegare prin 

concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și  transfer a deșeurilor municipal în zonele: 

2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei ", Nr. 1792/ 13.09.2016 ; 

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

- Avizul secretarului  general al comunei Băcăneşti; 

 Luând în considerare ; 

- Convocatorul  nr. 5054/10.11.2021  al  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor-Prahova, înregistrată la Primăria Comunei Bărcănești sub nr. 23.876 din 

11.11.2021 ; 

- Art. 21 alin. (1)  din Statului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor-Prahova”     

 

 In conformitate cu prevederile : 
- 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; 
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-Art. 10 alin.(4) și (5) și art. 32  din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

 -art. 38 .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 domnului Gheorghe Dima  , în  calitate de primar al comunei 

Bărcănești, pentru  a vota   în cadrul  Adunării Generale  a  Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara 

“Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor -Prahova” pentru rezilierea   Contractului 

nr.1792/13.09.2016    „‟Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și  

transfer a deșeurilor 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, și o va face publică 

prin  afișare pe site-ul Primăriei Comunei Bărcănești www.barcanesti.ro.. 

 

 

        Iniţiator conform art.136 alin.(1) : 

PRIMAR, 

 Gheorghe DIMA  

 

  
 

http://www.barcanesti.ro/
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Nr. 24.190 /  16.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre nr.  54/ 16.11.2021 privind acordarea  unui mandat  special domnului 

Gheorghe Dima  , în  calitate de primar al comunei Bărcănești, pentru  a vota  în cadrul  

Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor-Prahova”   rezilierea  contractului  de ‘’Delegare prin concesiune a 

gestiunii activității de colectare, transport și  transfer a deșeurilor municipal în zonele: 

2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei ‘’, Nr. 1792/ 13.09.2016    

 

 

 

 
               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. 54 din 16.11.2021  acordarea  

unui mandat  special domnului Gheorghe Dima  , în  calitate de primar al comunei Bărcănești, 

pentru  a vota  în cadrul  Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” 

Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova”   rezilierea  contractului  de ‘’Delegare prin 

concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și  transfer a deșeurilor municipal în zonele: 

2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei ‘’, Nr. 1792/ 13.09.2016   , 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. 



 

 

 

 

  

 
 

 

  RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la Proiect de hotărâre  nr.54 din 16.11.2021 privind  acordarea  unui mandat  special domnului 

Gheorghe Dima  , în  calitate de primar al comunei Bărcănești, pentru  a vota  în cadrul  Adunării 

Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor-Prahova”   rezilierea  contractului  de „‟Delegare prin concesiune a gestiunii activității 

de colectare, transport și  transfer a deșeurilor municipal în zonele: 2Boldești Scăeni și 6-Valea 

Doftanei „‟, Nr. 1792/ 13.09.2016    

 

 
            Având în vedere  Convocatorul  nr. 5054/10.11.2021  al  Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova, înregistrată la Primăria 

Comunei Bărcănești sub nr. 23.876 din 11.11.2021 , prin care  Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova,  supune  votului  

propunerea de reziliere sau acceptarea Angajamentului de Plată, cu privire la eșalonarea 

redevenței, propus de către SC Rosal Grup SA, la  contractul de  „‟Delegare prin concesiune a 

gestiunii activității de colectare, transport și  transfer a deșeurilor municipal în zonele: 2Boldești 

Scăeni și 6-Valea Doftanei, Nr. 1792/ 13.09.2016, este necesara adoptarea  unei Hotarari de 

Consiliu pentru  acordarea unui mandat scris reprezentantului  legal   pentru exercitarea dreptului la 

vot,conform mandatului incredintat : rezilierea  sau Acceptarea Angajamentului de Plată, cu privire 

la eșalonarea redevenței , propus de către  SC Rosal Group  S.A. la contractul nr. 1792/13.09.2016. 

             

           Conform Statului Asociatiei art .21 alin (1) –“Hotararile adunarii generale luate  in 

exercitarea atributiilor prevazute la art.16 alin(20lit i)-k) si art 16 alin (3)lit a)-g),nu pot fi votate 

de reprezentantii asociatilor decat in baza unui mandat special,acordat expres,in prealabil prin 

hotarare a autoritatilor deliberative a asociatului al carui reprezentant este.” 

              Având în vedere prevederile  art. 129 alin.2 lit.”d” si alin .7 lit “n”, art.132  din O.U.G nr. 

57/2019 din 3 iulie 2019 -  privind Codul administrativ ,  cu modificarile si completarile ulterioare ,  

propun consiliului local adoptarea Proiectul   de    hotărâre  nr.54 din 16.11.2021  privind  

acordarea  unui mandat  special domnului Gheorghe Dima  , în  calitate de primar al comunei 

Bărcănești, pentru  a vota  în cadrul  Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” 

Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova”   rezilierea  contractului  de „‟Delegare 

prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și  transfer a deșeurilor municipal în 

zonele: 2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei „‟, Nr. 1792/ 13.09.2016   , în forma propusă de 

inițiator , proiect  pe care-l consider legal si oportun. 

 
Secretar general al comunei, 

Nicoleta SAVU 

 
N.S./N.S./2 exp. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 
C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

Secretar general al comunei 

Nr. 24.187/  16.11.2021  

  

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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Com.Bărcăneşti, str. Crinilor, nr. 108 
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Mail: primaria.ph@barcanesti.ro 

NR.  24.182 /16.11.2021 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE    

la ,, Proiectul de hotărâre nr. 54 din 16.11.2021 privind      acordarea  unui mandat  special 

domnului Gheorghe Dima  , în  calitate de primar al comunei Bărcănești, pentru  a vota  în cadrul  

Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor-Prahova”   rezilierea  contractului  de ‘’Delegare prin concesiune a 

gestiunii activității de colectare, transport și  transfer a deșeurilor municipal în zonele: 2Boldești 

Scăeni și 6-Valea Doftanei ‘’, Nr. 1792/ 13.09.2016  

 

 

 

               Subsemnatul Gheorghe Dima , Primarul Comunei Barcanesti,   vĂ supun spre analiză ,, Proiectul de 

hotărâre nr. 54 din 16.11.2021 privind      acordarea  unui mandat  special domnului Gheorghe 

Dima  , în  calitate de primar al comunei Bărcănești, pentru  a vota  în cadrul  Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-

Prahova”   rezilierea  contractului  de ‘’Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, 

transport și  transfer a deșeurilor municipal în zonele: 2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei ‘’, Nr. 

1792/ 13.09.2016 . 

Cadru legal : 
-Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2206, republicată, 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; 
 - 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; 
 Necesitatea si  oprtunitatea initierii prezentului proiect de hotarare rezulta din faptul ca 
prin  Convocatorul  nr. 5054/10.11.2021  al  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” 

 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.
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Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova, înregistrată la Primăria Comunei 
Bărcănești sub nr. 23.876 din 11.11.2021 ,  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” 
Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova,  supune  votului  propunerea de 
reziliere sau acceptarea Angajamentului de Plată, cu privire la eșalonarea redevenței, propus 
de către SC Rosal Grup SA, la  contractul de  ‘’Delegare prin concesiune a gestiunii activității de 
colectare, transport și  transfer a deșeurilor municipal în zonele: 2Boldești Scăeni și 6-Valea 
Doftanei, Nr. 1792/ 13.09.2016.  
              In acest sens ,a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind acordarea  unui mandat  special 

domnului Gheorghe Dima  , în  calitate de primar al comunei Bărcănești, pentru  a vota  în cadrul  

Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor-Prahova”   rezilierea  contractului  de ‘’Delegare prin concesiune a 

gestiunii activității de colectare, transport și  transfer a deșeurilor municipal în zonele: 2Boldești 

Scăeni și 6-Valea Doftanei ‘’, Nr. 1792/ 13.09.2016   , 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.d./g.d/2 exp. 
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