
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea actualizării tarifului pentru apa potabilă şi canali7..are şi acordarea 

mandatului special pentru acordarea votului prin corespondenţă în Adunarea Generală a 
Asociaţilor din cadrul ADI „Parteneriatul pentru managementul Apei- Prahova" 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 26 din 13.07.2020, iniţiat de  Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4389 din 13.07.2020 
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4390 din 13.07.2020, 
_ Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei -

Prahova" nr. 494 din 02.07.2020, 
- Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 

nr. 808854 din 04.06.2020 privind ajustarea preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă 
şi de canalizare pentru întreaga arie de  operare pentru SC Hidro Prahova SA Ploieşti, judeţul Prahova, 

- Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
Managementul Apei- Prahova"; 

În baza prevederilor: 
- art. 35 alin. (8) din Legea Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 32 din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de uilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul art. 129 alin. (2) litera „d", alin. (7) litera „n" şi art. 139 alin. (3) litera „c"din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
Consiliul Local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1 : Se aprobă actualizarea tarifului pentru apa potabilă şi canalizare, conform Avizului 
A.N.R.S.C. nr. 808854 din 04.06.2020. 

ART. 2: Se acordă mandat special domnului PELIN MIHAI FLORIN, având funcţia de 
PRIMAR, să voteze prin corespondenţă, în numele şi pe seama Consiliului Local al al Comunei 
Tomşani, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul 
pentru Managementul Apei - Prahova", pentru actualizarea tarifului pentru apa potabilă şi canalizare, 
conform Avizului A.N.R.S.C. nr. 808854 din 04.06.2020. 

ART. 3: Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

Numar consiliai în funcţie J 3 
Numar consilieri prezenţi � 
Voturi pentru � 
Voturi împotriva � 
Abţineri ----=-

Contrasemnează 
Secretar general a l  comunei 

Tomsani, 
, 

Matei Violeta Iuliana 
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