
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentantului judeţului Prahova în Adunarea  Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii ”Util – Serv – Gaz 2010” 
 

 

Având în vedere: 

-  Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Prahova  şi  Raportul  nr. 

26763/22.11.2018 al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică, prin care se propune 

desemnarea reprezentantului judeţului în adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Servicii ”Util – Serv – Gaz 2010” ; 

-  Prevederile Anexei 2,art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României 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, astfel cum a fost modificată 

prin Hotărârea Guvernului României nr.742/2014; 
-     Dispozițiile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor publice comunitare de 

utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 104 alin. (1) și (1 
1
) 

din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, modificată și completată prin 
Legea nr. 167/2018; 

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

Art.1 Se desemnează Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova – domnul Bogdan Andrei 

Toader - în calitate de reprezentant al Judeţului Prahova în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii ”Util – Serv – Gaz 2010” ; 
 

 

Art.2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică  va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor interesate. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 

 

CONTRASEMNEAZĂ : 

SECRETAR, 

Hermina Adi Bîgiu 
 

 

Ploieşti, 28 noiembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

                                                   EXPUNERE DE MOTIVE 

                                                        la proiectul de hotărâre  

           privind desemnarea reprezentantului judeţului Prahova în Adunarea  Generală a          

                           Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  pentru   Servicii  

                                                    ”Util – Serv – Gaz 2010” 

 

 

           Proiectul de hotarâre supus aprobării are în vedere desemnarea Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Prahova, ca reprezentant al judeţului Prahova în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru   Servicii ”Util – Serv – Gaz 2010” în vederea modificării 

prin act aditional a Actului constitutive și a Statutului asociației și a preluării Contractului nr. 

17/24.01.2012 de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în localitățile 

membre. 

         Propunem Consiliului Judeţean Prahova, spre aprobare, proiectul de hotarâre anexat. 

 

 

 

 

                                                             PREŞEDINTE, 

                                                    Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcția Juridic Contencios  

și Administrație Publică 

Nr.26763/22.11.2018 

 

 

 

                                                                RAPORT  

                                                         la proiectul de hotărâre  

              privind desemnarea reprezentantului judeţului Prahova în Adunarea  Generală a          

                                Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  pentru   Servicii  

                                                         ”Util – Serv – Gaz 2010” 

 

 

 

             Prin modificările aduse Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, art. 

104 alin.  (1) și (1
1
)  prevede: "Art. 104. - (1) Serviciul de utilitate publică de distribuție a 

gazelor naturale se concesionează pentru una sau mai multe unități administrativ-teritoriale. 

Concesiunea este exclusivă. 

   (1
1
) Calitatea de autoritate concedentă este detinută de autoritățile administrației publice 

locale din unitățile administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, după caz, pentru 

serviciul de utilitate publică de interes general prevăzut la alin. (1).”  În anul 2010, a fost 

înființată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară   pentru   Servicii ”Util – Serv – Gaz 2010” 

prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 181/19.10.2010, fiind aprobate Actul 

Constitutiv și Statutul acesteia ,desemnându-se totodată reprezentanții județului Prahova în 

Adunarea Generală.  

            Pentru ca Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară   pentru   Servicii ”Util – Serv – Gaz 

2010” să poată prelua contractul de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în 

localitățile membre nr. 17/24.01.2012, este necesară întocmirea unui act aditional prin care 

Actul constitutiv și Statutul Asociației să fie actualizate în conformitate cu modificările 

legislative care au intervenit până la aceast moment. Potrivit art. 16 alin. (2) lit. h) Anexa 2 din 

Hotărârea Guvernului României 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, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului României 

nr.742/2014,  coroborat cu art. 21 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 51/2006 cu modificările și 

completările ulterioare, modificarea actului constitutiv si a statutului Asociatiei intră în 

atribuțiile Adunării Generale a Asociaților. În conformitate cu art. 10 alin. (8) din Legea nr. 

51/2006 din Legea serviciilor publice comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare : ” Prin derogare de la prevederile art. 37 si 92 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, statutul și actul constitutiv ale asociațiilor 

de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se aprobă prin 

hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se 



semnează, în numele și pe seama acestora, de primarii unităților administrativ-teritoriale 

asociate și/sau, după caz, de președinții consiliilor județene, care sunt reprezentanți ai 

comunelor, orașelor, municipiilor și județelor în adunările generale ale asociației; primarii si, 

respectiv, presedintii consiliilor judetene isi pot delega calitatea de reprezentant in adunarea 

generala a asociatiei, prin dispozitie.”  

             În considererea acestor prevederi legale, se propune desemnarea domnului Bogdan 

Andrei Toader - președintele Consiliului județean Prahova ca reprezentant al județului Prahova 

în Adunarea  Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară   pentru   Servicii ”Util – 

Serv – Gaz 2010” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        DIRECTOR EXECUTIV  

                                

                                                           Alina Georgiana Tincă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


