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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 

 

 

 
 

H O T Ă R Â R E   
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 Plopu, județul Prahova, ca 

membru al Asociației  

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

ordinară  în data de 27 octombrie 2022; 

 Văzând: 

- Referat de aprobare  nr.21.963/ 10.10.2022 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 Plopu, 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. 14042/06.10., transmisă de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

"Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova" , inregistrată la Primaria Comunei 

Bărcănești  sub nr. 21.781/06.10.2022,   prin care se solicită adoptarea 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 Plopu, 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 26.09.2019 privind 

asocierea comunei Barcanesti  cu Consiliul Judetean Prahova si cu alte unitati 
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administrative teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

“Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”; 

-Hotărârea  Consiliului Local al comunei Plopu nr.85 din 08.06.2022 privind asocierea 

comunei Plopu 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 Plopu, 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 Plopu , 

județul Prahova. 
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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 Plopu, 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. 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ , 

 

     ………………… 

Mădălin – Nicolae Tănase 

 

 

 

 

  Contrasemnează: 
                                                                            P.   Secretarul  general al comunei 

                                                                                          ……….…………….       

 Inspector, Carmen – Mihaela Dumitru  

 
 

Bărcăneşti,  27.10. 2022 
Nr.  65 
 

Nr.consilieri ȋn funcţie       15;  Nr.consilieri prezenţi  15 ; Nr.voturi pentru  15;   Nr. voturi ȋmpotrivă   0; Nr. voturi 
abţinere    0 

Sistem de vot : deschis prin ridicarea  mâiniii 
Cvorum necesar :majoritate absolută 
 Redactată: C.M.D./Tehnoredactată : C.M.D./5 ex 

 

http://www.barcanesti.ro/
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