
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANl 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încetării activităţii, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei 
şi acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, 

în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „Gaz 2018" 

Văzând Proiectul de hotărâre Înregistrat sub nr. 25 din 20.05.2021, întocmit de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare întocmit Primarul comunei Tomşani, înregistrată sub nr. 3540 din 

20.05.2021, 
-Raportul de specialitate întocmit de administratorul public, înregistrat sub nr. 3541 din 

20.05.2021, 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomşani nr. 15/28.02.2019, privind asocierea 

localităţii Tomşani cu judetul Prahova si cu alte unitati administrative teritoriale din judetul Prahova 
în Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara ''Gaz2018''; 

-Adresa transmisa de Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara 'Gaz 2018" înregistrata la 
Primaria sub nr.3534/20.05.2021, 

-Raportul preşedintelui cu privire la activitatea Asociaţiei în anul 2020; 
- Procesul - verbal al Adunării Generale a Asociaţilor încheiat în data de 20.05.2021; 
-Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „GAZ2018", art. 18, alin. 

(2), lit. j, art. 29, art. 32 şi art. 33, 
În baza prevederilor: 

- Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Guvernului 
nr. 855/2008, pentru aprobarea Actului Constitutiv - cadru, ale asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, 

- Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilitati Publice, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, 

- OUG 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul art. 89, art. 91, art 129, alin (2), Iit. "d", alin (7), lit "n" art.139, alin (3), lit f) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1 Se aprobă încetarea activităţii, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Gaz 2018"; 

ART. 2 Se acordă un mandat special şi se împuterniceşte dl Pelin Mihai Florin, având 
funcţia de PRIMAR, să voteze în numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei Tomşani, în 
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „Gaz 2018", încetarea 
activităţii, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Gaz 2018" şi să 
semneze toate documentele necesare acestor formalităţi. 



ART. 3 Persoana nominalizată de Consiliul Local al Comunei Tomşani, Domnul PELlN 
MIHAI FLORIN, având funcţia de PRIMAR, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri 
în baza mandatului special acordat. 

ART. 4 Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de către 
secretarul general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 

Număr consilieri în funeţie 13 
Numiir consilieri prezenţi A 3 
Voturi pentru =12, 
Voturi împotrivă .-
Abţineri 

DINŢEJ, 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomşani, 
Matei Violeta Iuliana 
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