
 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 

 
 

H O T Ă R Â R E   
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  

 
 

Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, întrunit în ședință ordinară  în data 

de  20.04.2022; 

 

    

         Văzând: 

 - Referat de aprobare  nr. 12.366 din 14.04.2022  al Primarului comunei Bărcăneşti pentru  

susținerea Proiectului  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;  

- Raportul de specialitate nr. 12.418 din 15.04.2022 al  Secretarului general al comunei   prin care  se 

propune  aprobarea 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 ; 
- Adresa nr.376 din 13.04.2022 transmisă de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul 

pentru Managementul Apei-Prahova‟‟ inregistrata la Primaria Comunei Bărcănești  sub nr. 

12.295/13.04.2022 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 

modificarea/actualizarea/revizuirea Statutului și a Actului Constitutiv  ale Asociatiei,  prin 

încheierea de acte adiționale; 

- 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”; 

 

 

 

 



 In conformitate cu prevederile : 
-Art. 32 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „‟Parteneriatul pentru Mana-

gementul Apei- Prahova‟‟; 

- 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  acordă mandat  special domnului Viorel-Marius Vuță  , în  calitate de 

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

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

modificarea/actualizarea/revizuirea Statutului și a Actului Constitutiv  ale Asociatiei,  prin 

încheierea de acte adiționale . 

               Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  persoana nominalizată 

la art.1, 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, 

                                                                       

                  

Andrei MATEI  

             Contrasemnează: 

                                                                                  Secretarul  general al comunei 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                      
Nicoleta SAVU 

 

 

Bărcăneşti, 20 .04. 2022 

 Nr. 30 

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 absolută  
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