
  
  H  O T Ă R Â R E  

privind aprobarea tarifelor și acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Slănic în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul  pentru 

managementul deşeurilor Prahova” 
 Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ , cu 
modificările și completările ulterioare;      
           Având în vedere  Referatul de aprobare al primarului oraşului Slănic domnul Daneluș Costea , 
nr.4061/104 din 12.04.2021 ,   Raportul  de specialitate , nr.4062/105 din 12.04. 2021 cu privire la 
necesitatea şi  oportunitatea aprobării tarifelor de operare și acordarii unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local al oraşului Slănic, pentru a vota în Adunarea Generală  a 
Asociaţiei   ; 

Având în vedere dispoziţiile:  
- Art.8 , alin (3), lit.d2), art.10, alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilitati 

publice nr. 51/2006, republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.6 , alin.(1), lit.k) și lit.l), alin.(3), art.26, alin.(5) din Legea serviciului de 

salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.20, alin.(1) și (7) din H.G. 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; 

- Adresa   Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul  pentru 
managementul deşeurilor Prahova”, transmisă prin email și  înregistrată sub nr.3924 din 09.04.2021; 

 În temeiul art. 129 alin.(2) lit.e), alin.(9), lit. c), art.139, alin (1) şi  ale art. 196 alin. (1) lit. b) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ,cu 
modificările și completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Â Ş T E : 

 
          Art. 1. – Aprobă tarifele de operare pentru anii 2021-2024 , din Actul Adițional nr.  8 la 
Contractul nr. 1792 din 13.09.2016 ,, Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, 
transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2- Boldești Scăieni și 6 Valea Doftanei,, 
         Art. 2. - Se acordă mandat special și împuternicește pe  domnul Gheorghe Georgel Alionte, 
viceprimar al oraşului Slănic,  în calitate de reprezentant al UAT Orașului Slănic, să voteze  în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul  pentru managementul 
deşeurilor Prahova,  aprobarea tarifelor  și să  semneze Acul Adițional nr.8. 
          Art. 3. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului general al 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic.   

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

EMIL MEȘTERU                               CONTRASEMNEAZĂ,                                                                   
                                       SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                                                      

ISABELA CERASELLA COJOCARU 
Slănic,   20  aprilie 2021 
Nr.  33                           
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  14 voturi  „pentru”, 0 „împotrivă” şi 1„abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar:8 (majoritate simplă) 
 


