
ROMÂNJA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea retragerii Comunei Tomşani, judeţul Prahova, din Asociaţia de Dezvoltare 
Intercom unitară „Gaz 2018" , acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei 

Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „Gaz 2018" şi 
revocarea Hotărârii nr. 26 din 27.05.2021 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 39 din 23.06.2022, întocmit de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare întocmit de Primarul comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 4973 din 

23.06.2022, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4974 din 23.06.2022, 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomşani nr. 15/28.02.2019, privind asocierea 
localităţii Tomşani cu judeţul Prahova şi cu alte unităţi administrativ teritoriale din judeţul Prahova în 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Gaz 2018", 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomşani nr. 26/27.05.2021 privind aprobarea încetării 
activităţii, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi acordarea unui mandat special reprezentantului 
Comunei Tomşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Jntercomunitară „Gaz 2018"; 

- AI1. 14 alin. (1) lit. ,,b" din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „GAZ 2018", 
în baza prevederilor art. 10 alin. (11) din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul art. 91, art 129, alin (2) lit. "d", alin (7) lit "n" art.139, alin (3) lit "f' din OUG nr. 

57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

ART. 1: Se aprobă retragerea Comunei Tomşani, Judeţul Prahova, din Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Gaz 2018". 

ART. 2: Se acordă un mandat special şi se împuterniceşte dJ. 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", conform prevederilor art. 
I şi să semneze toate documentele necesare îndeplinirii acestor formalităţi. 

ART. 3: La data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomşani nr. 
26/27.05.2021 privind aprobarea încetării activităţii, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiej şi acordarea 
unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Jntercomunitară „Gaz 20 I 8". 
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ART. 4: Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de către 
secretarul general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 

Număr consilieri în funcţie 13 
Număr consilieri prezenţi __12.. 
Voturi pentru � 
Voturi împotrivă 
Abţineri 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
orge-Remus 

Contrasemnează 

Secretar general al comunei 

Tomsani, 
' 

Matei Violeta Iuliana 
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