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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORASUL URLATI 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind acordarea unui mandat special Doamnei / Domnului _______________________, reprezentantul 

Oraşului Urlati, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Deseurilor Prahova” 

 

 

 

Primarul Orasului Urlati, 
 

Având în vedere: 

 

- Adresa nr. ____________________, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Deşeurilor Prahova”, înregistrată cu nr. _______________; 

- Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deşeurilor Prahova”, art. 5, alin. 2; art. 17, alin. 2 şi 3; art. 22, alin.1; 

- Prevederile Documentului de Poziţie al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Prahova”; 

- Prevederile Contractului de Finanţare nr. 139638/18.02.2013; 

- Hotărârea 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; 

- expunerea de motive a _____________________; 

- raportul nr._______ al ____________________; 

 

 

In temeiul: 

- art. 10, alin. 4 si 5 si art. 32, alin. 4 din Legea 51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilitati Publice, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.11, alin.2; art. 36, alin.2, lit.d; art. 46, art.115 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;   

 

 

PROPUNE 

 

 

Art.1 Se aprobă urmatoarele documente: 

a) Studiul de Oportunitate in vederea delegarii Serviciului, prevazut in Anexa 1; 

b) Caietul de Sarcini + Anexele, prevazut in Anexa 2; 

c) modelul de Contract de Delegare a Serviciului + Anexe; prevazut in Anexa 3; 

d) Fisa de Date + Anexe; prevazuta in Anexa 4; 

e) Regulamentul Serviciului + Anexe; prevazut in Anexa 5; 

f) Act Aditional nr. 1 la Documentul de Poziţie; prevazut in Anexa 6; 

g) Act Aditional nr. 3 la Statutului Asociaţiei; prevazut in Anexa 7; 

h) Se aproba durata Contractului de Delegare a Serviciului de 8 ani. 

 

Art.2 Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta Hotarare. 

 

Art.3  Se acordă un mandat special Doamnei / Domnului _______________________, avand functia de 

_______________, sa voteze si sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local al Oraşului Urlati, in cadrul 
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Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor 

Prahova” urmatoarele documente: 

a) Studiul de Oportunitate in vederea delegarii Serviciului; 

b) Caietul de Sarcini + Anexele; 

c) modelul de Contract de Delegare a Serviciului + Anexe; 

d) Fisa de Date + Anexe; 

e) Regulamentul Serviciului + Anexele;  

f) Act Aditional nr. 1 la Documentul de Poziţie;  

g) Act Aditional nr. 3 la Statutului Asociaţiei; 

h) Durata Contractului de Delegare a Serviciului. 

 

 Art.4 Se imputerniceste Doamna / Domnul _______________________, avand functia de _______________, 

cetatean roman, nascut la data de _______________in _______________, judetul _______________, domiciliat 

in ________________, posesor al CI/BI seria ____, nr. ______________, eliberat de 

_______________________, la data de ____________________, sa voteze si sa semneze in numele si pe seama 

Consiliului Local al Oraşului Urlati, documentele aprobate conform Art.1 si a mandatului special acordat 

conform Art.3. 

 

 Pentru urmatoarele documente: 

 

a) Studiul de Oportunitate in vederea delegarii Serviciului; 

b) Caietul de Sarcini + Anexele; 

c) modelul de Contract de Delegare a Serviciului + Anexe; 

d) Fisa de Date + Anexe; 

e) Regulamentul Serviciului + Anexele;  

f) Act Aditional nr. 1 la Documentul de Poziţie;  

g) Act Aditional nr. 3 la Statutului Asociaţiei; 

 

 

Imputernicitul desemnat poate vota in Adunarile Generale ale Asociaţiei care au ca tema 

Documentatia de Atribuire a Serviciului, refacuta conform cerintelor ANRMAP sau a altor institutii 

abilitate in procedura de licitatie pentru verificare. 

 

Art.5 Se acorda mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deseurilor Prahova” ca operatorul Serviciului desemnat prin licitatie sa opereze si sa administreze statia de 

transfer/sortare/compost (Draganesti, Valea Doftanei, Balta Doamnei), conform Documentului de Pozitie. 

 

Art.6 Se acordă mandat special Doamnei / Domnului _______________, avand functia de _______________, sa 

voteze si sa semneze, in numele si pe seama Consiliului Local al Oraşului Urlati, durata contractului de Delegare 

a Serviciului de 8 ani conform documentele aprobate conform Art.1 si a mandatului special acordat conform 

Art.3. 

 

Art.7 Se imputerniceste Doamna / Domnul _______________________, avand functia de _______________, 

cetatean roman, nascut la data de _______________in _______________, judetul _______________, domiciliat 

in ________________, posesor al CI/BI seria ____, nr. ______________, eliberat de 

_______________________, la data de ____________________, sa voteze si sa semneze in numele si pe seama 

Consiliului Local al Oraşului Urlati, durata contractului de Delegare a Serviciului de 8 ani conform documentele 

aprobate conform Art.1 si a mandatului special acordat conform Art.3. 

 

Art. 8   Se aproba / respinge solicitarea de ajustare a tarifului din depozitul ecologic Boldesti Scaeni a SC 

Vitalia Servicii pentru Mediu – Tratarea Deseurilor SRL. 

 

Art.9  Se acordă mandat special din partea Consiliului Local al Oraşului Urlati,  Doamnei / Domnului 

_______________, avand functia de _______________, sa voteze conform Art. 8 din prezenta Hotarare. 

 

Art.10 Se imputerniceste Doamna / Domnul _______________________, avand functia de _______________, 

cetatean roman, nascut la data de _______________in _______________, judetul _______________, domiciliat 

in ________________, posesor al CI/BI seria ____, nr. ______________, eliberat de 

_______________________, la data de ____________________, in numele si pe seama Consiliului Local al 
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Oraşului Urlati, sa voteze in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Deseurilor Prahova” punctul de pe ordinea de zi pentru solicitarea de ajustare a tarifului din 

depozitul ecologic Boldesti Scaeni a SC Vitalia Servicii pentru Mediu – Tratarea Deseurilor SRL, conform 

deciziei Consiliului Local accept/refuz de la Art. 8. 

 

Art.11 Persoana nominalizata de Consiliul Local al Oraşului Urlati,  Doamna / Domnul _______________, 

avand functia de _______________, va aduce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari in baza mandatului 

special acordat. 

 

Art.12 Prezenta Hotarare va fi comunicata: 

- Institutiei Prefectului -Judetului Prahova;  

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”; 

- Va fi adusa la cunostinta publicului in coditiile legii. 

 

 

 

 

                          PRIMAR                                                                                                  05.10.2015 

 


