
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA                                              
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei -Prahova” 

 
 Având în vedere: 

       - Referatul de aprobare nr. 19291/ 24.08.2022 al domnului Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova,  şi Raportul comun nr. 19295/ 
24.08.2022 al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică și  Direcției  
Patrimoniu, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului 
Județului Prahova în  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Parteneriatul pentru Managementul Apei -Prahova” ; 
        - Adresa nr.831/11.08.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Parteneriatul pentru Managementul Apei -Prahova”, înregistrată la Consiliul 
Județean Prahova sub nr.18943/11.08.2022; 

         - Prevederile art. 13 alin. (2) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei -Prahova” ; 
          - Prevederile 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; 
        Prevederile art. 91 și art. 173 alin. (1) lit. d), art.175, art. 182 și art. 196 alin.(1) 
lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 

 
 Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. Se acordă un mandat special  reprezentantului Județului Prahova  în 

vederea exercitării votului în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei -Prahova” a hotărârii de 
acceptare a comunei Șotrile ca membru asociat   în Asociația menționată. 

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

 
PREȘEDINTE, 

  Iulian Dumitrescu 
 
 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ:  
           SECRETAR GENERAL, 

                                                                                 Hermina Adi Bîgiu 
 

Ploiești, 31 august 2022 
 
Nr. 234



 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREȘEDINTE 
Nr. 19291/ 24.08.2022   
 
 

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

reprezentantului Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul 

Apei -Prahova” 
 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul 
Apei -Prahova” a transmis prin adresa sa nr. 831/11.08.2022, înregistrată la 
Consiliul Județean Prahova cu nr.18943/11.08.2022, Hotărârea Consiliului local 
Șotrile nr.31/8.06.2022 prin care acesta își exprimă acordul de asociere cu Județul 
Prahova și alte unități administrativ- teritoriale din Județul Prahova în Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei -Prahova”.  

 
  Prin această adresă ne-a solicitat acordarea unui mandat special 
reprezentantului Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociaților să voteze 
favorabil cererile de primire ca membru în  Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei -Prahova” formulată 
de Consiliul local Șotrile.  
           Potrivit prevederilor art.13 alin.2 din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei -Prahova”, ”Orice 
unitate administrativ- teritorială care devine membru al Asociației acceptă în 
totalitate prevederile prezentului Statut și deleagă gestiunea Serviciului 
operatorului, prin Act adițional la Contractul de delegare, ce va fi semnat de  de 
Asociație în numele și pe seama unității administrativ- teritoriale respective. 
Pentru a vota hotărârea de acceptare de noi membri, reprezentanții asociaților în 
Adunarea Generală a Asociației  au nevoie de un mandat special prealabil, din 
partea unităților administrativ- teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin 
hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.” 

 
       Față de cele expuse mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Prahova în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul 
pentru Managementul Apei -Prahova” 

 
 
 

V I C E P R E Ș E D I N T E, 
Dumitru Tudone



 

DIRECȚIA PATRIMONIU 
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
Nr. 19295/ 24.08.2022   

 
 

R A P O R T 
 la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei -

Prahova” 
 
 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei 
-Prahova” a transmis prin adresa sa nr. 831/11.08.2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Prahova cu nr.18943/11.08.2022, Hotărârea Consiliului local Șotrile 
nr.31/8.06.2022 prin care acesta își exprimă acordul de asociere cu Județul Prahova și 
alte unități administrativ- teritoriale din Județul Prahova în Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei -Prahova”.  

 
Prin această adresă ne-a solicitat acordarea unui mandat special reprezentantului  

Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociaților să voteze favorabil cererile de 
primire ca membru în  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru 
Managementul Apei -Prahova” formulată de Consiliul local Șotrile.  
  Potrivit prevederilor art.13 alin.2 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Parteneriatul pentru Managementul Apei -Prahova”, ”Orice unitate administrativ- 
teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului 
Statut și deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin Act adițional la Contractul de 
delegare, ce va fi semnat de  de Asociație în numele și pe seama unității administrativ- 
teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare de noi membri, reprezentanții 
asociaților în Adunarea Generală a Asociației  au nevoie de un mandat special prealabil, 
din partea unităților administrativ- teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre 
a consiliului local sau județean, după caz.” 
 

         Față de cele expuse mai sus, a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre privind  
acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Prahova în Adunarea Generală 
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei -
Prahova”, pe care îl avizăm favorabil.  
 

 
 

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV 
Mihaela Iamandi Alina Georgiana Tincă 


