
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special repreuntantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în 
Adunarea generali a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova?' pentru a vota 

primirea Comunei Şotrile, judeţul Prahova, ca membru al asociaţiei 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 51 din 18.08.2022, iniţiat de Primarul comunei Tomsani, 
judeţul Prahova, 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6334 din 18.08.2022, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6335 din 18.08.2022, 
-Adresa nr. 832 din 11.08.2022 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul 

pentru Managementul Apei Prahova", prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru 
acordare mandat special reprezentantului UAT, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" primirea comunei Şotrile, 
judeţul Prahova, ca membru al asociaţiei, " 

În baza prevederilor: 
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Art. 13 alin. (2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru 

Managementul Apei Prahova", 
- Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru 

ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. (d), alin. (7) lit. (n) şi art. 132 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliul Local al comunei Tomsani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART.1: Se acordă mandat special domnului Pelin Mihai Florin, în calitate de Primar al comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţieii de Dezvoltare 
Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" primirea comuneii Şotrile, judeţul 
Prahova, ca membru al asociaţiei. 

ART. 2 : Se împuterniceşte Primarul comunei Tomşani cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
ART. 3 : Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărâr,ea instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 

PREŞEDINTF--1-,E ŞEDINŢEI , 
Mand c e Ionut 

Număr consilieri în funcţie
�

l3 
Număr consilieri prezenţi t 
Voturi pentru 
Voturi împotrivă 
Ab�neri 

Contrasemnează 

Secretar general al comunei 

Tomsani, , 
Matei Violeta Iuliana 




