
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul nr. 259/18 .02.2019 şi acordarea mandatului 
special pentru votarea acestuia în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI „Parteneriatul 

pentru managementul deşeurilor Prahova" 

Văzând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6 din 22.01.2020, iniţiat de Viceprimarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 376 din 22.01.2020, 
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 377 din 22.01.2020, 
Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 293 din 17 .O 1.2020; 
Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deşeurilor Prahova"; 
Prevederile Documentului de Poziţie aprobat al Proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Prahova"; 
Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilităţi Publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 1 O şi art. 32; 
În temeiul art. 129 alin. (2) litera „d", alin. (7) litera ,,n" şi art. 139 alin. (2) 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 Actul adiţional nr. 2 la Contractul nr. 259/18 „02.2019 de delegare prin concesiune a 
activităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipale în zonele : 3-drăgăneşti, 4-Urlaţi, 5-Vălenii 
de Munte", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2: Se acordă mandat special domnului PELIN MIHAI FLORIN, având funcţia de PRIMAR, să 
voteze, in numele si pe seama Consiliului Local al al Comunei Tomşant în cadrul Adunării Generale a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova", pentru 
aprobarea tarifelor din actul adiţional. 

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

Număr consilieri în funcJie 13 
Număr consilieri prezenţi 1-1 
Voturi pentru � 
VOIUl'i împotrivă 
Abţineri ..,,. 

Contrasemnează 

Secretar general al comunei 
Tomşani, 

Matei Violeta Iuliana 




