
  
 
 
 

H O T Ă R Â R E  
 

privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, 
Parteneriatul pentru managementul deseurilor –Prahova  și acordarea unui mandat special 

reprezentantului Orașului Slănic în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul  pentru managementul deșeurilor 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. 1134/37 din 28.01.2022 ,   Raportul  de specialitate , nr.1135/38  din 28.01.2022 , cu 
privire la necesitatea şi  oportunitatea aprobării modificărilor intervenite în  art.21 și 22 din 
Statutul Asociației și acordarii unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al oraşului 
Slănic, pentru a vota în Adunarea Generală  a Asociaţie; 
          Ținând seamă de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Slănic; 

Având în vedere dispoziţiile:  
- art.10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată , 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.6 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare,  
- art.34 alin.(1) din Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Parteneriatul 

pentru Managementul Deşeurilor Prahova,  
- Adresa nr.99/06.01.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Parteneriatul 

pentru Managementul Deşeurilor Prahova, înregistrată sub nr.224/07.01.2022, adresa nr.472 din 
21.01.2022, înregistrată sub nr.958/25.01.2022 

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. –  Se aprobă modificarea  articolelor  21 și 22 din Statutul Asociaței, de Dezvoltare 
Intercomunitara ,, Parteneriatul pentru managementul deseurilor –Prahova,, după cum urmează: 

1. Art.21- Hotărârile care se luau pentru exercitarea atribuțiilor prevazute la art.17.alin.(2) lit.j 
și la art.17 alin.(3) lit.a).d),f),h).k).l) si m) în prezența și cu votul favorabil al tuturor Asociațiilor , 
cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare, prin modificarea adusa se vor lua în prezenta 
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a 2/3 din numarul Asociatilor/Asociatilor Implicati și cu majoritate simpla a voturilor 
Asociatilor/Asociatilor Implicati prezenți. Daca la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, 
adunarea generala se convoaca pentru o data ulterioara care nu poate fi mai tarziu de 15 zile 
calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea 
generala este valabil întrunită indiferent de numarul de Asociati/Asociati Implicati prezenti. 

2. Art.21, alin.4 ,, Pentru a fi valabile hotărârile adunarii generale adoptate in exercitarea 
atributiilor prevazute la art.17 alin.(2) lit.j si la art.17 alin.(3) lit.a),d),f),h),k),l) si m) din prezentul 
statut se iau in prezenta si cu votul favorabil al tuturor Asociatilor , cvorum si majoritate 
oblogatorie la oricare convocare,,  se modifică și va avea următorul conținut ,, Pentru a fi valabile 
hotărârile adunarii generale adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art.17 alin2 lit.i), din 
prezentul statut se iau in prezenta si cu votul favorabil al tuturor Asociatilor, cvorum si majoritate 
obligatorie la oricare convocare. 

3. Art.22, alin. (1) ,, Hotărârile adunarii generale luate în exercitarea atribuțiilor prevazute la 
art.17 alin(2) lit.i),j),k), art.17 alin.(3) lit.a),d)f),h),k),l),si m) nu pot fi votate de reprezentantii 
Asociaților decat în baza unui manadat special, acordat expres, in prealabil, prin hotărâre a 
autoritatii deliberative a Asociaților al carui reprezentant este,, se modifică și va avea următorul 
continut Art.22 – (1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atributiilor prevazute la 
art.17 alin(2) lit.h),i),j), art.17 alin.(3) lit.a),c),d),g),h),k),l) si m) nu pot fi votate de reprezentantii 
Asociatilor dacat in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin hotărâre a 
autorității deliberative a Asociatului a cărui reprezentant este. 
  
          Art. 2. - Se mandatează   domnul Costea Daneluș, Primar al Orașului Slănic,  în calitate de 
reprezentant al Consiliului local al Orașului Slănic, să voteze  în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul  pentru managementul deșeurilor  Prahova, Statutul  
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare 
„Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova” actualizat . 
          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, 

DĂNUȚ CRISTIAN BĂDULESCU 
 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                 SECRETAR general  al oraşului Slănic, 
                                                                                      ISABELA CERASELLA COJOCARU 
Slănic,   31  ianuarie   2022 
Nr.  12                           
 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”,0„împotrivă” şi 0„abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8  
 

 


