
 

A N U N Ț 

       Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la cunoştinţă publică 

faptul că a iniţiat: Proiectul de hotărâre nr. 33 din 29.04.2022  "  pentru    

acordarea unui mandat special domnului Viorel-Marius Vuță  –viceprimar , 

reprezentantul localitatii Bărcănești , jud.Prahova, pentru a vota  în   A.G.A. 

a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru 

Managementul Apei- Prahova’’ aprobarea  Studiului de Fezabilitate, 

indicatorilor tehnico-economici, strategiei de tarifare și cofinanțării 

obiectivului de investiție  ale  " Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-

2020", care urmează a fi supus  spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 

comunei Bărcăneşti , jud. Prahova,în ședința extraordinară din data de 

04.05.2022. 

           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,  29.04.2022   , orele  18,00 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 
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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. 33 din 29.04.2022 

pentru    acordarea unui mandat special domnului Viorel-Marius Vuță  –viceprimar , 
reprezentantul localitatii Bărcănești , jud.Prahova, pentru a vota  în   A.G.A. a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova’’ 
aprobarea  Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, strategiei de tarifare și 

cofinanțării obiectivului de investiție  ale " Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020 

 
Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, întrunit în ședință extraordinară  în 

data de 04.05.2022; 

    

          Văzând: 

 - Referat de aprobare  nr. 13.065 din 29.04.2022  al Primarului comunei Bărcăneşti pentru  

susținerea Proiectului  de hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Viorel-Marius 

Vuță  –viceprimar , reprezentantul localitatii Bărcănești , jud.Prahova, pentru a vota  în   

A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru Managementul Apei- 

Prahova‟‟ aprobarea  Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, strategiei de 

tarifare și cofinanțării obiectivului de investiție  ale " Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020;  

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

primarului desemnat/e în vederea analizării și întocmirii raportului  de specialitate la Proiectul de 

hotarâre menționat; 

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti; 
- Avizul secretarului  general al comunei Băcăneşti; 
 

 Luând în considerare ; 

- Adresei  nr.403 din 20.04.2022 , completată la data de 26.04.2022, transmisă de Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova’’ , inregistrate la 
Primaria Comunei Bărcănești  sub nr. 13.040/29.04.2022,  respective 12.912/27.04.2022, prin care 
se solicită adoptarea în regim de urgență  a unei hotărâri de consiliu prin care se acordă un 
mandat special reprezentantului U.A.T-lui, în Adunarea Generală a A.D.I. ‘’Parteneriatul pentru 
Managementul Apei-Prahova’’, pentru a vota     în   A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova’’ aprobarea  Studiului de 
Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, strategiei de tarifare și cofinanțării obiectivului 
de investiție  ale "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Prahova, în perioada 2014-2020  ; 
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- 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”; 

-Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru Managementul Apei- 

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; 
- Legea  serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare  ; 

-Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  

 In temeiul   art. 139 alin.(3) lit. e) 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 Studiul de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, conform anexei  

care face  parte integrantă din  prezenta hotărâre , Strategia de tarifare și cofinanțarea obiectivului 

de investiție  pentru  " Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 

din județul Prahova, în perioada 2014-2020. 

 

              Art.2.- Se  acordă mandat  special domnului Viorel-Marius Vuță , viceprimar  , în  calitate de  

reprezentant  al comunei Bărcănești, pentru  a vota   în cadrul  Adunării Generale  a  Asociatiei de 

Dezvoltare  Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova‟‟, aprobarea  
Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, strategiei de tarifare și cofinanțării 
obiectivului de investiție  pentru  " Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020 . 

               Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  persoana nominalizată 

la art.1, primarul comunei Bărcănești și compartimentele de specialitate din cadrul aparatului  propriu al 

primarului ,  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  
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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. 13.067/ 29.04.2022 

 

 

 

 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre nr. 33/29.04.2022  

pentru    acordarea unui mandat special domnului Viorel-Marius Vuță  –viceprimar , 
reprezentantul localitatii Bărcănești , jud.Prahova, pentru a vota  în   A.G.A. a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova’’ 
aprobarea  Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, strategiei de tarifare 

și cofinanțării obiectivului de investiție  ale 
 " Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Prahova, în perioada 2014-2020" 

 

 
               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.33 din 29.04.2022  

pentru acordarea unui mandat special domnului Viorel-Marius Vuță  –viceprimar , 
reprezentantul localitatii Bărcănești , jud.Prahova, pentru a vota  în   A.G.A. a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova’’ aprobarea  
Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, strategiei de tarifare și cofinanțării 
obiectivului de investiție  ale " Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020",  prin încheierea de acte adiționale , 

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. 
 



 

 

 

 

RAPORT 
al "Proiectului de hotărâre nr.33 din 29.04.2022 pentru    acordarea unui 

mandat special domnului Viorel-Marius Vuță  –viceprimar , 

reprezentantul localitatii Bărcănești , jud.Prahova, pentru a vota  în   

A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru 

Managementul Apei- Prahova‟‟ aprobarea  Studiului de Fezabilitate, 

indicatorilor tehnico-economici, strategiei de tarifare și cofinanțării 

obiectivului deinvestiție  ale" Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 

2014-2020" 

 

 
              

            Avand in vedere  adresa nr 403/20.04.2022 a  Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova‟‟ , inregistrata 

la Primaria Comunei Bărcănești  sub nr. 13.040/29.04.2022, prin care se solicită 

adoptarea în regim de urgență  a unei hotărâri de consiliu prin care se acordă 

un mandat special reprezentantului U.A.T-lui, în Adunarea Generală a A.D.I. 

„‟Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova‟‟, pentru a vota    în   A.G.A. 

a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru 

Managementul Apei- Prahova‟‟ aprobarea  Studiului de Fezabilitate, 

indicatorilor tehnico-economici, strategiei de tarifare și cofinanțării 

obiectivului de investiție  ale"Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-

2020   conform  art.16 alin (3) si art 21 alin(1) “ Hotararile adunarii generale ale 

asociatiei luate in exercitarea atributiilor prevazute la art.16 alin. (3), lit. a), c), 

d) si f) nu pot fi votate de reprezentantii asociatilor in adunarea generala a 

asociatiei decat in baza unui mandate scris, acordat expres, in prealabil, prin 

hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al carui reprezentant este”. din 

Statutul Asociatiei , este necesara emiterea unei Hotarari de Consiliu pentru un 

mandat special al reprezentantului localitatii pentru a vota in A.G.A . 

             

                      Avand in vedere prevederile O.U.G nr. 57/2019 din 3 iulie 

2019 -  privind Codul administrativ art. 129 alin.2 lit.”d” si alin .7 lit “n”, 

 

ROMÂNIA 

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

COMPARTIMENT ACHIZITII- PUBLICE 

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 

Str. Crinilor ,nr. 108 

tel 0244/276595;fax0244/700401 

                              Nr.  13.071 /29.04.2022   

 



“Proiectul de hotărâre nr.33 din 29.04.2022 pentru    acordarea unui 

mandat special domnului Viorel-Marius Vuță  –viceprimar , 

reprezentantul localitatii Bărcănești , jud.Prahova, pentru a vota  în   

A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru 

Managementul Apei- Prahova‟‟ aprobarea  Studiului de Fezabilitate, 

indicatorilor tehnico-economici, strategiei de tarifare și cofinanțării 

obiectivului deinvestiție  ale" Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 

2014-2020" poate fi adoptat. 

 

 

 

 

      Compartiment achizitii-publice,                         Serviciul financiar-contabil, 

                Geanina Nicolae                                    Monica  Steluta  Gheorghe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat/dactilografiat:Monica Steluta Gheorghe 



 
 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA BĂRCĂNEŞTI 

P R I M A R 

 

 

   Nr.13.065/29.04.2022 

 
Repartizat ...................................... pentru întocmire raport 

de specialitate cu adresa nr.................din ........... 2022 

Repartizat pentru avizare la Comisiile de 

specialitate: nr..........cu adresa nr. ........... din 
.....04. 2022 ; nr..........cu adresa nr. ........... din 

.....04.2022; nr..........cu adresa nr. ............. din 

.....04.2022. 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
al "Proiectului de hotărâre  pentru    acordarea unui mandat special domnului Viorel-

Marius Vuță  –viceprimar , reprezentantul localitatii Bărcănești , jud.Prahova, pentru a 
vota  în   A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru 

Managementul Apei- Prahova’’ aprobarea  Studiului de Fezabilitate, indicatorilor 
tehnico-economici, strategiei de tarifare și cofinanțării obiectivului de investiție  ale 

 " Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Prahova, în perioada 2014-2020" 

 
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  nr.403 din 20.04.2022 , completată la data de 26.04.2022, transmisă 
de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei-
Prahova’’ , inregistrate la Primaria Comunei Bărcănești  sub nr. 13.040/29.04.2022,  
respective 12.912/27.04.2022, prin care se solicită adoptarea în regim de urgență  a unei 
hotărâri de consiliu prin care se acordă un mandat special reprezentantului U.A.T-lui, în 
Adunarea Generală a A.D.I. ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova’’, pentru a 
vota     în   A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru 
Managementul Apei- Prahova’’ aprobarea  Studiului de Fezabilitate, indicatorilor 
tehnico-economici, strategiei de tarifare și cofinanțării obiectivului de investiție  ale 
"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Prahova, în perioada 2014-2020   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  Proiectul de hotărâre privind acordarea 
unui mandat special domnului Viorel-Marius Vuță  –viceprimar , reprezentantul localitatii 
Bărcănești , jud.Prahova, pentru a vota  în   A.G.A. modificarea/actualizarea/revizuirea 
Statutului și a Actului Constitutiv  ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova’’,  prin încheierea de acte adiționale ". 

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

 
PRIMAR, 

 
Gheorghe DIMA 
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