
   

   H O T Ă R Â R E  
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  27.10.2021; 

                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 Secretarului general al comunei nr.22.644 din 20.10.2021 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 favorabile ale Comisiilor de specialitate nr.1 , nr.2 și nr.3 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 ; 
- 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 : 
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R OM ÂN I A 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 



           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. 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ , 
     ………………………. 

Iulian Gașpar  
 

  Contrasemnează: 
                                                                               Secretarul  general al comunei, 

                                                                                                          ……….…………….       

 Nicoleta SAVU  

 

Bărcăneşti, 27  octombrie   2021 

Nr. 47 

Nr.consilieri ȋn funcţie 
   

15 ;  Nr.consilieri prezenţi 15   ; Nr.voturi pentru 14;   Nr. voturi ȋmpotrivă 0;      Nr. voturi 

abţinere   1    .    

sistem de vot : deschis(on-line) 

 

Redactată: N.S. 

Tehnoredactată: N.S./5 exp.Redactat: N.S. 
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