
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special domnului P elin Miha i-F1orin, 

Primarul Comunei Tomşani, judeţul Prahova, 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. 58 din 29.09.2021, 

A vând în vedere: 
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6640 din 29.09.2021, 
- Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 6641 din 29.09.2021, 
- Convocarea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Deşeurilor Prahova, înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 6542 din 24.09.2021, 
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. 101/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 211/201 I privind regimul deşeurilor, republicată; 
-Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „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" şi „e", alin (7) litera „n" şi art. 139 
alin. (3) litera „d" 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 acordă mandat special domnului PELIN MIHAI FLORIN, având funcţia de PRIMAR al 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, cetăţean român, născut la data de 29.06. I 973 în Mizil, judetul Prahova, 
domiciliat în comuna Tomşani, sat Magula, nr. 389, posesor al CI seria PX, nr. 267329, eliberată de SPCLEP 
Mizil, la data de 09.07.2014, să voteze şi să semneze în numele Consiliului local al comunei Tomşani în cadrul 
Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru mamagementul deşeurilor 
Prahova", propunerea de reziliere a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii deşeurilor încheiat cu 
SC Rosal Group SA 

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

Număr consilieri în funeţie 13 
Număr consilieri prezenţi _il 
Voturi pentru � 
Voturi împotrivă 
Abţineri 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomsani, , 
Matei Violeta Iuliana 




