
ROMÂNIA      
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Prahova în 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Apei Prahova” 
 
 Având în vedere: 
 
           - Referatul de aprobare nr. 1545/18.01.2022 al domnului Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul comun nr. 
1546/18.01.2022 al Direcției Servicii și Achiziții Publice, Direcției Juridic 
Contencios și Administrație Publică și Direcției Economice, prin care se propune 
acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Prahova în Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova; 

- Prevederile art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor publice comunitare nr. 
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 35 alin. (8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea 
Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru 
serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 
cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Prevederile art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”; 

- Adresa nr. 12/06.01.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, înregistrată la Consiliul 
Județean Prahova cu nr. 448/06.01.2022; 
 - Prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 116/09.07.2009 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. d), alin. 5 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. 
(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. Se acordă un mandat special domnului Iulian Dumitrescu, 
reprezentant al Județului Prahova, pentru votarea, în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, 
a proiectului de hotărâre privind ajustarea prețului și a tarifului pentru serviciile de 
alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C.„ Hidro 
Prahova” S.A.  



 
 Art.2. Persoana nominalizată la art. 1 va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri în baza mandatului special acordat. 
 Art.3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 
 
 

 
 

 
        CONTRASEMNEAZĂ: 

       SECRETAR GENERAL, 
   Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ploiești, 31 ianuarie 2022 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special  
reprezentantului Județului Prahova, în Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” 
 

 
 Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” nr. 12/06.01.2022, înregistrată 
la Consiliul Județean Prahova cu nr. 448/06.01.2022 și adresa S.C. Hidro Prahova 
cu nr. 7879/DE/341/08.12.2021, înregistrată la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” cu nr. 
878/05.12.2021, prin care solicită emiterea unei Hotărâri a Consiliului Județean 
Prahova, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 
Prahova, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, proiectul de 
hotărâre privind ajustarea prețului și a tarifului pentru serviciile de alimentare cu 
apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. Hidro Prahova 
S.A., conform Avizului A.N.R.S.C. nr. 917944 din data de 06.12.2021. 

În conformitate cu prevederile Art. 10, alin. 5 din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completări 
ulterioare, este necesară acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 
Prahova, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova”, să voteze în numele Județului Prahova, ”, proiectul 
de hotărâre privind ajustarea prețului și a tarifului pentru serviciile de alimentare 
cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. Hidro Prahova 
S.A. 

Față de cele menționate mai sus, supun spre analiză și aprobare prezentul 
proiect de hotărâre. 
 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
DUMITRU TUDONE 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Servicii și Achiziții Publice  
Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică 
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Nr. 1546/18.01.2022 
 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special  
reprezentantului Județului Prahova, în Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” 
 
 

Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” nr. 12/06.01.2022, înregistrată 
la Consiliul Județean Prahova cu nr. 448/06.01.2022 și adresa S.C. Hidro Prahova 
cu nr. 7879/DE/341/08.12.2021, înregistrată la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” cu nr. 
878/05.12.2021, prin care solicită emiterea unei Hotărâri a Consiliului Județean 
Prahova, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 
Prahova, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, proiectul de 
hotărâre privind ajustarea prețului și a tarifului pentru serviciile de alimentare cu 
apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. Hidro Prahova 
S.A. 

În conformitate cu prevederile Art. 10, alin. 5 din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completări 
ulterioare, este necesară acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 
Prahova, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova”, să voteze în numele Județului Prahova, ”, proiectul 
de hotărâre privind ajustarea prețului și a tarifului pentru serviciile de alimentare 
cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. Hidro Prahova 
S.A. 

Totodată, în adresele sus menționate Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” și Operatorul 
Regional S.C. Hidro Prahova S.A. ne informează că fundamentarea acestei ajustări 
a prețului și a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare a fost 
verificată și avizată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice, cu Avizului nr. 917944/06.12.2021. Conform 
metodologiei de ajustare, prețurile la apă vor crește începând cu data de 01.01.2022 
cu inflația aferentă perioadei dintre ajustări. Indicele prețurilor de consum pentru 
perioada mai 2020-octombrie 2021 comunicat de Institutul Național de Statistică 
este de 108,11%. 

Preț unic apă potabilă = 5,01 x 1,0811 = 5,42 lei/mc, exclusiv T.V.A. 
Tarif unic canal = 3,06 x 1,0811 = 3,31 lei/mc, exclusiv T.V.A. 



Conform Contractului de Delegare de gestiune prin concesiune, Unitățile 
Administrativ Teritoriale au acceptat mecanismul de tarifare și implicit, formula de 
calcul a ajustării la inflație. 
 Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de 
hotărâre. 
 

 
 
 

DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
DIRECTOR EXECUTIV, 

MIHAELA IRINA IAMANDI 
 
 
 
 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV, 

ALINA GEORGIANA TINCĂ 
 
 
 
 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV, 

MARIA DOVÎNCĂ 
 
 
 
 


	ROMÂNIA
	Nr. 1545/18.01.2022
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	Direcţia Servicii și Achiziții Publice


