
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul 
Prahova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară pentru 

managementul apei Prahova pentru a vota ajustarea preţului şi tarifului pentru 
serviciile de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga arie de operare a SC Hidro 

Prahova SA 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 79 din 20.12.2021, iniţiat de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere 
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8891 din 20.12.2021,

Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8892 din 20.12.2021,
Adresa transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercom unitara ''Parteneriatul pentru
Managementul Apei Prahova" înregistrata la Primaria Tomşani sub nr. 8878/20.12.2021;
Prevederile Art.21, pct ( 1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ''Parteneriatul
pentru Managementul Apei Prahova";
Prevederile art. 1 O şi art. 32 din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilităţi Publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotararea Consiliului Local al comunei Tomşani nr. 36/30.08.2013, privind asocierea comunei
Tomşani cu judetul Prahova si cu alte unitati administrative teritoriale din judetul Prahova in
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova";

- Avizul A.N.R.S.C. nr. 917944 din data de 06.12.2021.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si 

al statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de 
utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art 131-132, art.139, alin (3), lit f) şi art.196, alin (1), lit a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART.1 : Se mandatează domnul Pelin Mihai-Florin, primar al comunei Tomşani, jud. 
Prahova, să voteze în numele Consiliului Local al comunei Tomşani, în cadrul Adunarii Generale a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", 
ajustarea preţului şi a tarifului pentru Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga 
arie de operare a SC Hidro Prahova SA, conform Avizului A.N.R.S.C. nr. 917944 din 06.12.2021, 
după cum urmează: 

- Preţ unic apă potabilă= 5,41 lei/mc, exclusiv TVA ;
Tarif unic canal= 3,31 lei/mc, exclusiv TV A.



Art.2. Persoana nominalizata la Art. I, domnul Pelin Mihai-Florin, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri în baza mandatului acordat. 

Art.3. Prezenta Hotărâre va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de 
către secretarul general al comunei Tomşani, judeţul Prahova.. 
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Tomșani,
Matei Violeta Iuliana




