
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Comunei Tomşani în Adunarea Generală a 

Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
Managementul Deşeurilor Prahova" 

Văzând Proiectul de hotărâre întocmit de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova, 
înregistrat sub nr. 57 din 14.12.2020, 

A vând în vedere: 
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8024 din 14.12.2020,
- Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 8025 din 14.12.2020,

- Adresa nr. 2267 /06.11.2020 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercom unitară
,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 
7277/06.11.2020; 

În baza prevederilor: 
-Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare; 
-Art. 6 alin. (1) lit. d, alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.

1 O 1/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
-Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru

Managementul Deşeurilor Prahova", 
-Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea

Guvernului nr. 855/2008, pentru aprobarea Actului Constitutiv - cadru, ale asociatiilor de 
dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice; 

In temeiul prevederilor art. 89, art. 91, art. 129 alin. (2) litera „d", alin (7) litera „n" şi 
art. 139 alin. (3) litera „d" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

Consiliului Local al comunei Tomsani, judetul Prahova adopta prezenta hotarare. 

ART. 1 (1) Se mandatează Primarul comunei Tomşani, domnul Pelin Mihai-Florin, să 
reprezinte localitatea şi Consiliul Local în Adunărea Generală a Asociaţilor din cadrul 
Asociaţiei de Dezoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor 
Prahova", cu drept de vot. 

(2) În cazul în care domnul Pelin Mihai-Florin, Primarul comunei Tomşani, nu poate
participa la şedinţa unei adunări generale a asociaţiei la care a fost convocat, va fi înlocuit de 
doamne Dumitru Andreea-Mădălina, administratorul public al comunei. 



ART. 2 Se acordă mandat special domnului PELIN MIHAI FLORIN, având funcţia de 
PRIMAR, cetăţean român, născut la data de xxxxxx în xxxxx, judetul xxxxxx domiciliat în 
comuna Tomşani, sat xxxxxx nr. xxxxx posesor al CI seria xxxxx nr. xxxxx eliberată de xxxx 
xxxxx la data de xxxxxx, să voteze alegerea noilor organe de conducere ale Asociaţiei 
Preşedinte şi Consiliu Director pentru următorii 4 ani, inclusiv acordarea descărcării de gestiune 
a membrilor fostului Consiliu Director. 

ART. 3 Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de 
către secretarul comunei Tomşani,judeţul Prahova. 

Tomşani, ,;)_j_, 1J • jJJ _ 
Nr.� 

Număr consilieri în funcţie 13 
Numiir consilieri pre:zenţi __il 
Voturi pentru __13 
Voturi împotrivă 

·-

Abţineri -

2 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomşani, 
Matei Violeta Iuliana 




