
 
 ROMÂNIA                                                                
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE 
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. 24.029/20.10.2022 al domnului Dumitru Tudone, 

vicepreședinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul comun nr. 
24.030/20.10.2022 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”;  

- Prevederile art. 13 alin. (2) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”;  

- Adresa nr. 1041/06.10.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”;  

- 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;  
 În temeiul prevederilor 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 şi completările ulterioare,  
 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:  
 
 Art. 1 Se acordă un mandat special domnului Iulian Dumitrescu, reprezentantul 
județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, pentru a vota hotărârile de 
acceptare de noi membri în Asociația menționată.  
 Art. 2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate.  

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
                                                                                          
                                                                                                             

CONTRASEMNEAZĂ:   
                                                                                              SECRETAR GENERAL,  

                                                                                                Hermina-Adi Bîgiu  
 

 
Ploiești, 31 octombrie 2022 
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ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 24.029/20.10.2022  

 
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” 
 
 

 Art. 13 alin. (2) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova” prevede că: 
 ”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”.  

 
 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei 
Prahova” a transmis prin adresa nr. 1041/06.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova 
cu nr. 22888/06.10.2022, Hotărârea Consiliului local Plopu  nr. 85/26.09.2022 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 se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului județului 
Prahova în Adunarea Generală a Asociaților să voteze favorabil cererea de primire ca membru în 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, 
formulată de Consiliul local Plopu.  
 
 Pentru adoptarea cu operativitate a hotărârilor Adunării Generale a asociaților prin care se 
aprobă primirea de noi membri, precum și pentru buna desfășurare a întregii activități în cadrul 
Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, 
având în vedere și adresa nr. 1041/06.10.2022, a fost elaborat 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 propun spre aprobare.  
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Dumitru Tudone 



DIRECŢIA PATRIMONIU  
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS  
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
Nr. 24.030/20.10.2022  
 

RAPORT 
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” 

 
 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”.  

 
          Prin  adresa nr. 104106.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
22888/06.10.2022, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul 
Apei Prahova  solicită acordarea unui mandat special reprezentantului județului Prahova în 
Adunarea Generală a Asociaților să voteze favorabil cererea de primire ca membru, formulată de 
Consiliul local Plopu. Atașat acesteia, se regăsește Hotărârea Consiliului local Plopu nr. 
85/26.09.2022 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”.  
   
  Pentru adoptarea cu operativitate a hotărârilor Adunării Generale a asociaților prin care se 
aprobă primirea de noi membri, precum și pentru buna desfășurare a întregii activități în cadrul 
Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, 
având în vedere și adresa nr. nr. 1041/06.10.2022, a fost elaborat 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”. 
 
 Față de cele expuse mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.  

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                    DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Mihaela Irina Iamandi                        Alina Georgiana Tincă 


