
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂ RE 
privind aprobarea Studiului de fezabHitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de 
tarifare, precum şi a cofinanţării obiectivului de investiţii/investiţiilor aferente« Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, 
în perioada 2014-2020 » 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 33 din 6.05.2022, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 3773 din 06.05.2022, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3774 din 06.05.2022, 
-Adresa nr. 403/20.04.2022 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

"Parteneriatu] pentru Managementul Apei Prahova", înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 
3476/21.04.2022, prin care se solicită consiliului local adoptarea hotărârii de aprobare a Studiului 
de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, Strategiei de tarifare şi cofinanţărij obiectivului de 
investiţie pentru "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Prahova, în perioada 2014-2020"; 

-Adresa nr. 2624/UIP/364/26.04.2022 transmisă de Hidro Prahova SA şi înregistrată la 
Primăria Tomşani sub nr. 3508/27 .04.2022, precum şi adresa de revenire nr. 
2881/UlP/416/06.05.2022, prin care se solicită aprobarea Strategiei de tarifare; 

-Avizul C.T.E. al Hidro Prahova SA nr. 1 din data de 20.04.2022, 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomşani nr. 36/30.08.2013, privind asocierea 

comunei Tomşani cu judetul Prahova şi cu alte unităţi administrativ teritoriale din judeţul Prahova 
în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"; 

-Prevederile art. 16 alin (3) şi art. 21 pct (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"; 

În baza prevederilor: 
-Art. I O alin. (5) şi alin. (9) din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilităţi Publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art. 17 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. (d), alin. (4) litera "d", alin. (7) Jit. (n) şi 

art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (I) şi art. 196 alin. ( l )  Jit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

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



ART. I : Se aprobă Srudiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, Strategia de 
tarifare şi cofinanţarea obiectivulu i  de investiţii pentru "Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţu l Prahova, în perioada 2014-2020". 

ART. 2. Se mandatează domnul Pelin Mihai-Florin, Primar al comunei Tomşani, judeţul 
Prahova, să voteze în numele Consiliului Local al comunei Tomşani, în cadrul Adunarii Generale a 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", 
aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare şi a 
cofinanţării obiectivului de investiţii pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020"; 

ART. 3. Persoana nominalizata la art.2, domnul Pelin Mihai-Florin, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, în baza mandatului acordat. 

ART. 4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Prahova, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova". 
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