
 

H O T Ă R Â R E  

privind   aprobarea documentațiilor tehnico economice aferente obiectivului de investiție 
din  cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din 

judetul Prahova, în perioada 2014-2020” și acordarea unui mandat special în Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ”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 primarului oraşului Slănic domnul Daneluș 
Costea, nr. 117CL din 27.04.2022 ,   Raportul  de specialitate , nr.118 CL  din 27.04.2022 , 
cu privire la necesitatea şi  oportunitatea   aprobarii Studiului de fezabilitate, a indicatorilor 
tehnico-economici, a strategiei de tarifare și a  cofinanțării obiectivului de investiție 
prevăzute în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din 
judetul Prahova, în perioada 2014-2020” și acordării unui mandat special reprezentantului 
UAT Oraş Slănic, pentru a vota în Adunarea Generală  a Asociaţiei aprobarea documentelor 
respective; 

Având în vedere dispoziţiile:  
- art.10, alin.(5) și alin.(9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 17 , alin.(2),  din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

nr. 241/2006, republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 44, alin (1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- art. 42, alin.1 din Legea nr. 500/2002, privind finanţele, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 129 alin.(2) lit.d) alin. (4) lit. d),  alin.(7) lit.n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, 
          Ţinând seamă de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
oraşului Slănic. 

         Adresa nr.403 din 20.04.2022 a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Parteneriatul  pentru managementul apei Prahova”, transmisă prin email și  înregistrată sub 
nr.4596 din 27.04.2022;  

În temeiul art.139, alin (1) şi  ale art. 196 alin. (1) lit. a) 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 Ă Ș T E: 

               Art. 1. - Se aprobă  Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici  ai 
proiectului, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre,  strategia de tarifare și cofinanțarea  
obiectivului de investiție  pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzata din judetul Prahova, în perioada 2014-2020”. 

ROMÂNIA 
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               Art. 2. - Se mandatează   domnul Costea Daneluș, Primar al Orașului Slănic,  în 
calitate de reprezentant al  Orașului Slănic, să voteze  în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul  pentru managementul apei  Prahova, conform 
Statutul Asociației,  aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici,  a 
Strategiei  de tarifare și a cofinanțarii obiectivului de investiție pentru “Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din judetul Prahova, în perioada 2014-2020”. 

             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, 
MARIA MUȘAT 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                    SECRETAR general  al oraşului 

Slănic, 
                                                                                      ISABELA CERASELLA 

COJOCARU 
 
Slănic,   28 aprilie 2022 
Nr.  34                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu   13 voturi  „pentru”,0 „împotrivă” şi 0„abţinere”. 

Consilieri aleşi: 14, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar:8(majoritate simplă) 

 

                                                                                    






