
 

 

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. 54 din 12.08.2022 

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" aderarea 

comunei Șotrile, județul Prahova, ca membru al Asociației  

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

de................; 

    

          Văzând: 

 - Referat de aprobare  nr. 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" 

aderarea comunei Șotrile, județul Prahova, ca membru al asociației  ;  

- 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 ; 
- Adresa nr.832 din 11.08.2022 , transmisă de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul 

pentru Managementul Apei-Prahova" , inregistrată la Primaria Comunei Bărcănești  sub nr. 18.532/ 

11.08.2022,   prin care se solicită adoptarea , până la  data de 31.08.2022,   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      primirea comunei Șotrile, 

Județul Prahova, în asociație , în conformitate cu art.13 alin.(2) din Statutul A.D.I. "Parteneriatul 

pentru Managementul Apei- Prahova"; 

- 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”; 

-Hotărârea  Consiliului Local al comunei Șotrile nr.31 din 08.06.2022 privind asocierea comunei Șotrile 

cu Consiliul Județean Prahova și alte  unități administrative-teritoriale din județul Prahova în Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova"; 
- Art. 13 alin. (2) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru 

Managementul Apei- Prahova"; 

 
 



 In conformitate cu prevederile : 
- Art.89-art.91 și art. 129 alin.(2) lit. b), alin.(40 lit.e), alin. (9) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Art. 129, alin.(2) lit.b), alin. (7) lit. n) , art. 132   din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Art. 10 din Legea  serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare  ; 
-  Art. 10 alin. (2)  și art. 12  din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-  O.G. nr.  26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Ordinul Ministrului Finanțelor  Publice nr. 2047/2018 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 

Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații ; 

-H.G. nr.855/2008  pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de 

dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile  de utilitati publice, cu modificările și 

completările ulterioare ; 
  
 In temeiul   art. 139 alin.(3) lit. f) 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  aderarea  comunei Șotrile, județul Prahova  la  Asociatia de   Dezvoltare  

Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova" . 
 

Art.2.-Se împuternicește domnul  Gheorghe DIMA  , primarul comunei Bărcănești, să semneze 

în numele și pe seama comunei Bărcănești și a Consiliului Local așl comunei Bărcănești, actul  adițional 

la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  "Parteneriatul pentru Managementul Apei- 

Prahova", încheiat ca urmare  a aderării la Asociație a unității administrativ-teritoriale Comuna 

Șotrile , județul Prahova. 

 

Art.3.- 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",  în favoarea  

aderării comunei Șotrile, județul Prahova  la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  

"Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova". 

Art.4.- Impotriva prezentei  hotărâri persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa 

instantei de contencios administrativ, in conditiile legii. 

 

            Art.5.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  persoana nominalizată la 

art.3, 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   

http://www.barcanesti.ro/


 

 

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.  18.566/ 12.08.2022 

 

 

 

 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre nr. 54/12.08.2022  

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" 

aderarea comunei Șotrile, județul Prahova, ca membru al asociației  

 

 

 

               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 

12.08.2022 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" aderarea comunei Șotrile, județul Prahova, ca membru al asociației  , 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. 
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Nr.  18.585/ 12.08.2022 

Repartizat pentru aviz comisii specialitate:1)Comisia nr.1 cu adresa nr._____din______2022;2) Comisia nr.2  cu adresa 

nr._____din______2022 și  Comisia nr.3 cu adresa nr._____din______2022 

 

 

 

RAPORT 
al  P.H.C.L. nr.54/12.08.2022  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" 

aderarea comunei Șotrile, județul Prahova, 

 ca membru al Asociației  

 
              Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Gheorghe Dima 

înregistrat sub nr. 18.539 din 12.08.2022, în calitate de inițiator al acestui proiect de 

hotărâre  conform dispozițiilor art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrative , cu modificările și completările ulterioare; 

În calitate de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Bărcănești , prin aplicarea dispozițiilor prevăzute de art. 136 alin. 

(3)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative , cu modificările și 

completările ulterioare, prezint, ca instrument de prezentare și motivare , următorul 

raport de specialitate : 

 Prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Bărcănești nr. 64 din 18.12.2019, 

comuna Bărcănești s-a asociat cu Consiliul Judetean Prahova si cu alte unitati 

administrative teritoriale din judetul Prahova în Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”. 

Asociația a fost înființată  în scopul reglementării, înființării, organizării, 

finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare 

cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrative-teritoriale  

member, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice, de interes 

zonal  sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării sistemelor de 

utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 

Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru 

Managementul Apei- Prahova", la art. 13 alin.(2) prevede "Orice unitate 

administrativ –teritoriala care devine membru al Asociației accept în totalitate 

prevederile prezentului Statut și delegă gestiunea  Serviciului operatorului, prin 

Act adițional la Contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociație în numele și pe 

seama unității administrative teritoriale respective .Pentru a vota Hotărârea de 

acceptare de noi mebrii, reprezentanții  asociațiilor în Adunarea Generală a 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

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

Secretar general al comunei  
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Asociației au nevoie de un mandate special, prealabil, din partea unităților 

administrative-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin Hotărâre al 

Consiliului Local sau Județean, după caz." 

 

 Prin adresa nr. 832 din 11.08.2022 , transmisă de Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova" , înregistrată la 

Primaria Comunei Bărcănești  sub nr. 18.532/ 11.08.2022,   se solicită adoptarea , 

până la  data de 31.08.2022,   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  primirea 

comunei Șotrile, Județul Prahova, în asociație , în conformitate cu art.13 alin.(2) 

din Statutul A.D.I. "Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova".   

 

 Luând în considerare prevederile art.89 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare care prevăd că " Doua sau mai 

multe unitati administrativ-teritoriale au dreptul ca, in limitele competentei 

autoritatilor lor deliberative si executive, sa coopereze si sa se asocieze, in conditiile 

legii, formand asociatii de dezvoltare intercomunitara, cu personalitate juridica, de 

drept privat. Asociatiile de dezvoltare intercomunitara sunt persoane juridice de 

utilitate publica.", coroborate cu art. 10 alin. (2) din Legea serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

nr.241//2006,  care prevăd că " Unitatile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele 

în vederea înfiintarii, organizarii, finanțarii, monitorizarii si gestionarii în interes 

comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si pentru infiintarea, 

modernizarea, dezvoltarea si exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente 

acestuia, in conditiile stabilite prin Legea nr. 51/ 2006, republicată , cu completările 

ulterioare , în conformitate cu prevederile legislatiei de mediu si ale directivelor 

Uniunii Europene;", 

supun spre analiză  și dezbatere  plenului Consiliului local al comunei Bărcănești 

Proiectul de hotărâre nr.54/12.08.2022  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" 

aderarea comunei Șotrile, județul Prahova, ca membru al Asociației.  

 
 

Secretar general al comunei  
 

Nicoleta SAVU 

 

 
             
 

 

Redactat/dactilografiat: Nicoleta SAVU/2 exp. 

 



 
 

 

R O M Â N I A JUDEŢUL 

PRAHOVA 

COMUNA BĂRCĂNEŞTI 

 P R I M A R 

 

 

   Nr. 18.539/ 12.08.2022 

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

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

Repartizat pentru avizare la Comisiile de specialitate: 

 -nr.1 cu adresa nr.-_____ din 12.08. 2022; 
 -nr. 2cu adresa nr._______din 12.08.2022;  

 -nr.3  cu adresa nr……… .din 12.08.2022. 
 

 

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" aderarea comunei Șotrile, județul Prahova, ca membru al asociației  

 
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. 832 din 11.08.2022 , transmisă de Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova" , înregistrată la Primaria 

Comunei Bărcănești  sub nr. 18.532/ 11.08.2022,   prin care se solicită adoptarea , până la  data 

de 31.08.2022,   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      primirea comunei Șotrile, Județul Prahova, 

în asociație , în conformitate cu art.13 alin.(2) din Statutul A.D.I. "Parteneriatul pentru 

Managementul Apei- Prahova"  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  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" aderarea comunei Șotrile, județul 

Prahova, ca membru al asociației . 
 

Faţă de cele prezentate, supun spre aprobare şedinţei în plen, în ședință Consiliului 

Local al  comunei Bărcăneşti, proiectul de hotărâre alaturat. 

 

 

PRIMAR, 

Gheorghe DIMA 
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