
ROMÂNIA                                                                   
JUDEŢUL PRAHOVA                                      
CONSILIUL JUDEŢEAN   

 
HOTĂRÂRE  

privind  acordarea unui mandat special reprezentanților Județului 
Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Termo Prahova” 
  

  Având în vedere:   
- Referatul de aprobare nr. 22179/28.09.2022 al Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Prahova, domnul Dumitru Tudone, precum şi Raportul comun nr. 
22180/28.09.2022 al Direcţiei Servicii și Achiziții Publice și al Direcției Juridic 
Contencios și Administrație Publică privind acordarea unui mandat special 
reprezentanților Județului Prahova în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Termo Prahova”; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea 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 și completările ulterioare;  

- Prevederile art. 16 alin. (1) și alin. (3) lit. i), precum și ale art. 20 alin. (1) din  
Statutul Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară „Termo Prahova”;   

- Adresa nr. 322/03.08.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Termo 
Prahova” înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 17859/03.08.2022; 

- Adresa nr.211/21892/23.09.2022 a societății Romcapital Invest S.A.; 
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) 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 mandat special reprezentanților Județului Prahova în cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Termo Prahova” să voteze dizolvarea și 
lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare. 

Art. 2. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate.   

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu   
 

CONTRASEMNEAZĂ:   
SECRETAR GENERAL,   

              Hermina Adi Bîgiu 
Ploiești, 29 septembrie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREȘEDINTE 
Nr.22179/28.09.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentanților Județului Prahova în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Termo Prahova” 

 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 90/30.05.2021 a fost aprobată 

asocierea Județului Prahova cu Municipiul Ploiești și constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de producere, transport, 
distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat ”TermoPrahova”; 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 
producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat 
”Termo Prahova” are ca obiectiv general cooperarea unităților administrativ-teritoriale 
care o compun în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de producere, transport, distribuţie şi 
furnizare de energie termică în sistem centralizat pe raza de competenţă a unităţii 
administrativ-teritoriale Municipiul Ploieşti, precum şi realizarea în comun a unor 
proiecte de investiţii publice de interes zonal, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau 
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente “Serviciului” pe baza 
Strategiei de dezvoltare a acestuia, în Municipiul Ploieşti. 

 Prin adresa nr. 322/03.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub                        
nr. 17859/03.08.2022, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Termo Prahova” a 
solicitat acordarea unui mandat reprezentanților Județului Prahova în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Termo Prahova”, pentru a vota 
dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase 
după lichidare. 

Mai mult decât atât, prin adresa nr. 211/21892/23.09.2022 a societății Romcapital 
Invest S.A., pe baza analizei multicriteriale a impactului acestei decizii asupra studiului 
de oportunitate, a rezultat că modalitatea optimă de gestiune a serviciului public de 
alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat este similară opțiunii 2, 
respectiv Societate reglementată de Legea nr.31/1990. 

Având în vedere că solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Termo 
Prahova”, constituie o urgență ce nu poate fi amânată, a fost elaborat prezentul proiect 
de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare. 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIU JUDEŢEAN 
DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.22180/28.09.2022 

 
 
                                                           RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentanților Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „Termo Prahova” 
 

 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 90/30.05.2021 a fost aprobată 

asocierea Județului Prahova cu Municipiul Ploiești și constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de producere, transport, 
distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat ”Termo Prahova”. Prin 
aceeasi hotărâre a fost aprobat și Statutul asociatiei. 

Prin adresa nr. 322/03.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 
17859/03.08.2022, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Termo Prahova” a 
solicitat acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Prahova în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Termo Prahova”, pentru a vota 
dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase 
după lichidare. 

Mai mult decât atât, prin adresa nr. 211/21892/23.09.2022 a societății 
Romcapital Invest S.A., pe baza analizei multicriteriale a impactului acestei decizii 
asupra studiului de oportunitate, a rezultat că modalitatea optimă de gestiune a 
serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat este 
similară opțiunii 2, respectiv Societate reglementată de Legea nr.31/1990. 

Potrivit art. 16 alin. (1) și alin. (3) litera i) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Termo Prahova”, dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și 
stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare este atribuția Adunării Generale a 
Asociației, iar potrivit art. 20 din același Statut, această atribuție nu poate fi exercitată 
decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității 
deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 

Față de cele susmenționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 
 

   DIRECŢIA SERVICII                         DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
ŞI ACHIZIŢII PUBLICE      ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Director executiv adjunct, Director executiv,     
Robert Adrian Stănescu                                    Alina-Georgiana Tincă 
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