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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA POIANA CAMPINA 

CONSILIUL  LOCAL                                                                  

 

H O T A R A R E 

privind acordarea unui  mandat special reprezentantului Comunei  Poiana Campina  in 

Adunarea Generala a Asociatilor – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

“Parteneriat pentru Managementul Deseurilor – Prahova”  

 

    Avand in vedere  Referatul  de   aprobare nr. 3390 / 26.03.2020  al     dlui  Primar al 

comunei  Poiana Campina – Moldoveanu Ioan  Alin , Raportul de specialitate  nr. 3391 / 

26.03.2020 intocmit de  dna Elena Valentina Bohiltea – inspector – Compartimentul Buget , 

Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale , Raportul de specialitate nr. 3392/26.03.2020  

intocmit de  dna Ioana Roxana Marinescu - consilier juridic – Compartimentul Juridic , 

Relatii cu Publicul , Resurse Umane, Relatia cu Consiliul Local , Monitorizare Proceduri 

Administrative si  Raportul de specialitate   nr. 3393 / 26.03.2020  intocmit de dna. Ioana 

Elena Durleanu – consilier achizitii publice -   Compartiment  Administrare Domeniu Public 

si Privat, Achiziţii Publice, Accesare Fonduri Nerambursabile si Implementare Proiecte  din 

cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana Campina, Avizele   

Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 si nr. 3 din cadrul  Consiliului local al comunei Poiana 

Campina si Avizul de legalitate nr. 3394 / 26.03.2020 al Secretarului general  al comunei 

Poiana Campina; 

             Vazand Hotararea Consiliului  local al  comunei Poiana Campina nr. 06/26.02.2009 – 

privind aprobarea asocierii Comunei Poiana Campina cu  Judetul Prahova in vederea 

constituirii  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul 

Deseurilor – Prahova” si Hotararea Consiliului  local al  comunei Poiana Campina nr. 

30/23.07.2009 – privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de dezvoltare 

intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare “ Parteneriatul pentru 

Managementul Deseurilor – Prahova”  ;  

    Tinand seama de Adresele nr. 661/20.03.2020 si nr. 670 / 23.03.2020 comunicate de  

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – “ Parteneriat pentru Managementul Deseurilor  – 

Prahova” , inregistrate la Primaria comunei Poiana Campina sub nr. 3196/20.03.2020 

respectiv nr. 3227/23.03.2020 prin care se solicita  acordarea unui   mandat special  

reprezentantului Comunei Poiana Campina in vederea aprobarii in Adunarea Generala a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – “Parteneriat pentru Managementul Deseurilor  – 

Prahova” a modificarii politicii tarifare pe perioada starii de urgenta si semnarea actului 

aditional aferent`` de Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020- privind instituirea starii 

de urgenta pe teritoriul Romaniei, de Hotararea Comitetului Judetean Pentru Situatii de 

Urgenta  Prahova nr. 14/20.03.2020, de Dispozitia  nr. 531/14.03.2020 – privind stabilirea  

unor masuri suplimentare in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu coronavirus COVID – 

19 , emisa de Ministrul Afacerilor Interne- Departamentul pentru Situatii de Urgenta, precum 

si de Adresa Floricon Salub SRL Campina  nr. 353/19.03.2020 inregistrata la   Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara – “Parteneriat pentru Managementul Deseurilor  – Prahova” sub 
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 nr. 625/19.03.2020 prin care se aduce la cunostinta faptul ca exista dificultati majore in 

cadrul procedurii de incasare a tarifului datorat pentru serviciile prestate ; 

    In conformitate   cu prevederile art. 8 alin (3) litera “d^2” si art. 10 alin (5)  din 

Legea nr. 51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilitati publice- republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare , ale art. 6 alin (3) , litera “p”din Legea nr. 101/2006 – 

legea serviciului de salubrizare a  localitatilor  , republicata si ale art. 5 alin (2), litera ”d”, art. 

17 alin (3), litera “d”, art. 18 alin (1)  si art. 22 alin (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “ Parteneriatul Pentru Managementul  Deseurilor Prahova” ; 

              In temeiul art. 129 alin (2) , litera “d” , alin (7) , litera “n” , art.139 alin (1) si  art. 

196 alin (1) , litera “a” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare . 

 

Consiliul local  al comunei  Poiana Campina adopta prezenta hotarare : 

 

              Art.1 Se acorda mandat special domnului Primar  al comunei Poiana Campina – 

Ioan Alin Moldoveanu  – reprezentantul Comunei Poiana Campina in Adunarea Generala a 

Asociatilor – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriat pentru Managementul 

Deseurilor - Prahova” , sa exercite in numele si pe seama Comunei Poiana Campina, judetul 

Prahova ,  dreptul de vot asupra modificarii politicii tarifare , in cazul  necesitatii  si 

justificarii acestei masuri , exclusiv  in vederea asigurarii  continuitatii serviciului de 

salubrizare pe perioada starii de urgenta, precum si pentru  semnarea actului aditional aferent. 

  

   Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata  Institutiei Prefectului Judetului Prahova 

prin grija Secretarului general al   comunei   Poiana Campina si celorlalte  autoritati , 

institutii publice si persoane interesate de Compartimentul Buget , Finante , Contabilitate , 

Impozite si Taxe Locale si  Compartimentul Juridic , Relatii cu Publicul, Resurse Umane , 

Relatia cu Consiliul Local , Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului comunei   Poiana Campina, aceste compartimente urmand a asigura 

si publicitatea prezentei hotarari  . 

 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

  Sergiu   Constanda 
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