
   

  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  în cadrul  Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova”   Statutul Asociației,  

actualizat 

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

data de 07.03.2022. 

 
                Având în vedere  : 

-Referatul de aprobare nr. 9.963/ 03.03.2022 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”   
Statutului Asociației actualizat; 
-Raportul  de specialitate nr. 9.971/ 03.03.2022 al Secretarului general al comunei 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”   Statutul Asociației, actualizat; 
- Avizele favorabile ale  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti; 

- Avizul secretarului  general al comunei Băcăneşti; 

 Luând în considerare ; 

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

Prahova nr. 686/03.21.2022 , înregistrată la Primăria Comunei Bărcănești sub nr. 9408 din 24.02.2022, 

privind  aprobarea  Statutului lui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor-Prahova actualizat ; 

 

 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; 
-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 ; 

 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 : 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 



           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” Statutul Asociației actualizat, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 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.. 

 

 

 

 

  
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                       
                  

Emil IANCU 

 

 

 

 

 

 

             Contrasemnează: 

                                                                                  Secretarul  general al comunei 

                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                 

Nicoleta SAVU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bărcăneşti, 07 .03. 2022 

 Nr. 17 

Nr.consilieri ȋn funcţie 
       

15 ;  Nr.consilieri prezenţi 12   ; Nr.voturi pentru 12  Nr. voturi ȋmpotrivă   0  ;  Nr. voturi 

abţinere   0.      

sistem de vot : deschis 

Cvorum necesar :majoritate simplă 

 

 4 exp. 
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