
 
 ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA                                     
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special domnului Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova, pentru a vota aprobarea Studiului 

de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de Tarifare, 
precum și a cofinanțării obiectivului de investiții/investițiilor aferente 

”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Prahova” în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova” 
 

Având în vedere:  
 - Referatul de aprobare nr. 9879/28.04.2022 al Vicepreședintelui Consiliului 
Judeţean Prahova, domnul Dumitru Tudone, precum şi Raportul comun nr. 
9880/28.04.2021 al Direcţiei Proiecte cu Finanțare Externă, al Direcției Juridic 
Contencios și Administrație Publică și al Direcției Servicii și Achiziții Publice 
privind acordarea unui mandat special domnului Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova, pentru a vota aprobarea Studiului de fezabilitate, a 
indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de Tarifare, precum și a cofinanțării 
obiectivului de investiții/investițiilor aferente ”Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova” în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei- 
Prahova”; 
 - Adresele nr. 401/20.04.2022 și nr. 413/27.04.2022 ale Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova”, 
înregistrate la Consiliul Județean Prahova cu nr. 9541/20.04.2022 și nr. 
9827/27.04.2022;  
 - Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”;  
 - Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit.a), lit. c) și lit. d) și alin. (5) lit. m), 
art.175, art.182, precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  
 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se acordă un mandat special domnului Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova, pentru a  vota aprobarea Studiului de 
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de Tarifare, precum și a 
cofinanțării obiectivului de investiții/investițiilor aferente ”Proiectului regional de 



dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova” în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
Managementul Apei - Prahova”.  

Art.2. Persoana nominalizată la art. 1 va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri în baza mandatului special acordat. 

Art.3. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate.  

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR GENERAL,  

Hermina Adi Bîgiu  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 28 aprilie 2022 
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ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 9879/28.04.2022  

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind privind acordarea unui mandat special domnului Iulian 

Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, pentru a vota aprobarea Studiului de 
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de Tarifare, precum și a cofinanțării 

obiectivului de investiții/investițiilor aferente ”Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova” în Adunarea generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova” 
 

 
 Prin adresele nr. 401/20.04.2022 și nr. 413/27.04.2022, înregistrate la Consiliul Județean Prahova 
cu nr. 9541/20.04.2022 și nr. 9827/27.04.2022, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul 
pentru Managementul Apei-Prahova” solicită adoptarea 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” aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de Tarifare, 
precum și a cofinanțării obiectivului de investiții/investițiilor aferente ”Proiectului regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova”. 

 În continuarea proiectului major finanțat prin POS Mediu, “Reabilitarea și modernizarea 
sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, prin ,,Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Prahova” se propune extinderea serviciilor și pentru localități 
de peste 2000 locuitori, în conformitate cu Strategia națională de regionalizare pentru sectorul de apă și 
apă uzată.  

Obiectivul general al proiectului este de a continua  dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată 
prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor uzate, respectiv prin creșterea gradului de asigurare 
a alimentării cu apă potabilă a populației, cu scopul îndeplinirii cerințelor Directivelor Europene 
98/83/CE pentru apa potabilă si nr. 91/271/EEC pentru colectarea apelor uzate. 
 În conformitate cu prevederile art. 20 alin (5), coroborate cu art. 16 alin. (3) lit. a) din Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova”, pentru 
adoptarea hotărârilor Adunării Generale în exercitarea atribuției privind aprobarea programelor de 
reabilitare extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente este necesar votul favorabil 
al reprezentantului județului Prahova. 
 Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar şi oportun Proiectul de hotărâre privind 
acordarea unui mandat special domnului Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, 
să voteze aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de Tarifare, 
precum și a cofinanțării obiectivului de investiții/investițiilor aferente ”Proiectului regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova” în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova”. 
 adunarea Generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei 
- Prahova”.  
 Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 

 

 

 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
DIRECȚIA  
Nr. 9880/28.04.2022  

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind privind acordarea unui mandat special domnului Iulian 

Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, pentru a vota aprobarea Studiului de 
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de Tarifare, precum și a cofinanțării 

obiectivului de investiții/investițiilor aferente ”Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova” în Adunarea generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova” 
 
 

 În continuarea proiectului major finantat prin POS Mediu, “Reabilitarea si modernizarea 
sistemelor de apa și canalizare în județul Prahova” prin ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată în judeţul Prahova” se propune extinderea serviciilor și pentru localități de peste 2000 
locuitori, în conformitate cu strategia națională de regionalizare pentru sectorul de apă și apă uzată.  

Obiectivul general al proiectului este de a continua  dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată 
prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor uzate, respectiv prin creșterea gradului de asigurare 
a alimentării cu apă potabilă a populației, cu scopul îndeplinirii cerințelor Directivelor Europene 
98/83/CE pentru apa potabilă și nr. 91/271/EEC pentru colectarea apelor uzate. 
 Prin adresele nr. 401/20.04.2022 și nr. 413/27.04.2022, înregistrate la Consiliul Județean Prahova 
cu nr. 9541/20.04.2022 și nr. 9827/27.04.2022, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul 
pentru Managementul Apei-Prahova” solicită adoptarea 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” aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de Tarifare, 
precum și a cofinanțării obiectivului de investiții/investițiilor aferente ”Proiectului regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova”. 

 Potrivit prevederilor art. 20 alin (5), coroborate cu art. 16 alin. (3) lit. a) din Statutul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova”, pentru adoptarea 
hotărârilor Adunării Generale în exercitarea atribuției privind aprobarea programelor de reabilitare 
extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente este necesar votul favorabil al 
reprezentantului județului Prahova. 

 Proiectul de hotărâre supus aprobării respectă prevederile legale în vigoare şi, faţă de cele 
menționate mai sus, îl avizăm favorabil. 
 
 
           DIRECŢIA PROIECTE                                   DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
        CU FINANȚARE EXTERNĂ                                  ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
          p. DIRECTOR EXECUTIV,                                             DIRECTOR EXECUTIV,   
                                                                                                       Tincă Alina Georgiana 

 

 

DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

Stănescu Robert 


