
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILruL LOCAL GORNET.CRICOV

HorAnAnn
privind acordarea ului mandat special domnului cdtin ron, reprezentantul localitdtiiGornet-Cricov, iudelul Prahiva, tn Asocialia de Dezvottai rntercomunitord

'( Porteneriatul p entru Monagementul Apei prahova,,

Consiliul Local Gornet-Cricov, judeful Prahova, intrunit in qedinfii ordinarl,

Avdnd in vedere:

- Proiectul de hotarare prezentat de primarul comunei Gomet-Cricov, privind acordarea unui mandat
special dlui Cdlin lon, reprezentantul localitafli Gornet-Cricov, judeful Prahov4 in Asociafia de
Dezvoltare Intercomunitard,"Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", precum si referatul de
aprobare al proiectului de hotarare;

- raportul compartimentului de resort, cu privire la acordarea unui mandat special dlui Cdlin Ion,
reprezentantul localitdtii Gomet-Cricov, judeful Prahova, in Asociafia de Dezvoltare Intercomunitari
o'Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova";

- avinil comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, privind acordarea
unui mandat special dlui C6lin Ion, reprezentantul localitafi Gornet-Cricov, judeful Prahova, in
Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar6 "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova";

- Adresa transmis6 de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarl"Parteneriatul pentru Managementul

Apei Prahova" inregistratd cu nr. I 600 129.04.2021 ;

- prevederile Art.2l, pct (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul
pentru Managementul Apei Prahova";

- 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;
- prevederile art. 129 alin. (9) lit. a), art.136 alin. (1), alin. (2), alirt. (3), si art. 139, art. 155 alin (5) lit.

d) qi arr. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ;

in temeiul art. 196 alin (1) tit. a) coroborat cu art. 197 alin (1), alin. (2) si alin (4) din O.U.G. nr.

57 12019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art.1 - Se acordd un mandat special domnului C6lin Ion - primar, ca reprezentant al comunei

Gornet-cricov, judeful prahova, nascut la datade 14.01.1968, in Gornet-cricov, jud.Prahova, domiciliat

in sat firculeqti, com. Gornet-Cricov, nr. 1ll, posesor al C.I. seria PX w'058772, eliberat de SPCLEP

urlali, in data de 20.01 .2021,s6 voteze qi s6 semneze in numele Consiliului Local al comunei Gornet-

cricov, in cadrul Adunarii Generale a Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru

Managementul Apei prahova,o, proiectur de Hotarare privind modificarea Art. 210 din Regulamentul

serviciului de alimentare cu apa si de canar izxe in unitatile administrativ teritoriale membre ale

Asociatiei de Dezvortare Intercomunitara 
o,parteneriatur pentru Managementul Apei Prahova" in care



isi desfasoara activitatea operatorul Regional S.c. Hidro arul,oy S.A., privind eliminarea facturarii;ffiIj:i$:J:"*ilT up"i ptuuia" 1*"t"o; pentru persoanere fizicesi juridice din aria de operare a

,,"*h,1;*?.Tffi H#i:W,lLf#;l;.}:Hif11T,,", - primar, va duce ra indeprinire

Art' 3 - secretarul general al comunei va comunic aprezentahotarare Institu{iei prefectului Judefului

;:ffniJil[.:]::#,1;j;:l1tx.]1111,11," ";;;',;;;;*sparen{a si comunicarea cdtre institurii,e qi

Hotirdrea a fost adoptatd cu un numar de ..JI... voturi ,, pentru ,, qitotalul dt "")1... consilieri prezenli la qedinfd. consilieri locali in functie - I l.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
DICU MARIA

.=. ,, impotriva',, din

legalitate,
Secretar al Comunei,
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