
 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special domnului Daneluș Costea, reprezentant al UAT 
Slănic județul Prahova, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul 

pentru Managementul Apei 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  domnului  Daneluș Costea , Primar al  
orașului Slănic, nr.4970/117 din 10.05.2021, în calitatea sa de iniţiator al proiectului,    Rapor-
tul de specialitate  nr.4971/118 din 10.05.2021, precum și avizele cu caracter consultativ ale 
comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 
                Având în vedere: 

- Adresele transmise de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova’’ înregistrate sub nr.4449 din 22.04.2021 și 4880 din 
07.05.2021 

- Prevederile art.21, pct (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’; 

- Hotărârea nr.3/21.04.2021, a Adunarii Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic nr.3/2009, privind asocierea UAT Oraș 
Slănic cu județul Prahova și cu alte unități administrativ teritoriale din județul Prahova în 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei 
Prahova’’; 

- Art.1, pct.2, alin.(7) din H.G.R. nr.742/2014 - privind modificarea anexelor 2 și 4 la 
Hotărârea Guvernului nr. 855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului 
cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilități 
publice ; 

     În temeiul art. 139, alin.(3) , lit.h) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 
03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;          

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

    Art. 1. - Se acorda un mandat special și împuternicește pe  domnul Daneluș Costea 
Primar  al Orașului Slănic ,  în calitate de reprezentant al UAT Oraș Slănic  , născut la data de 
04.09.1960, domiciliat în Oraș Slănic, strada Ștefan cel Mare, nr.112A, posesor al C.I. seria 
PX nr.032296, eliberat de SPCLEP Slănic , în data de 15.09.2011, să participe  la Adunarea 
Generală a  Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 
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Apei - Prahova”, să voteze și să semneze,  în numele Consiliului Local al orașului Slănic,   în 
cadrul Adunarii Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova’’, Proiectul de hotărâre privind modificarea articolului nr. 210 
din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare în unitățile administrativ 
teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova’’ în care își desfășoara activitatea Operatorul Regional S.C. 
Hidro Prahova S.A., privind eliminarea facturarii serviciului de preluare a apei pluviale 
(meteo) pentru persoanele fizice și juridice din aria de operare a S.C. Hidro Prahova S.A. 

    Art. 2. – Se aprobă Actul constitutiv al SC Hidro Prahova SA , conform Anexei care 
face parte integral din prezenta hotărâre  și se mandatează domnul Daneluș Costea să aprobe 
în Adunarea Generală a Acționarilor SC Hidro Prahova SA , modificările actului constitutiv al 
operatorului regional. 

   Art. 3. - Persoana nominalizată la art.1 și 2 , va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri în baza mandatului special acordat. 

        Art. 4. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului gen-
eral al oraşului  Slănic    

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
SORIN POPESCU 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                        
                          SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                                       

ISABELA CERASELLA COJOCARU 
Slănic,   13 mai 2021 
Nr.  36       
                      
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  12  voturi  „pentru”0„împotrivă” şi 0„abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 12, cvorum necesar 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


