
Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016  pentru protectia persoanelor fizice in ceea 
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li 

se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter 

personal in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod 
Civil. 

 

 

 

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 “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”  

 

    Avand in vedere  Referatul  de   aprobare nr. 4567 / 21.04.2021  al     dlui  

Primar al comunei  Poiana Campina – Sergiu Constanda, Raportul de specialitate  nr. 

4568 / 21.04.2021 intocmit de  dna Gabriela  Oancea – inspector – Compartimentul 

Buget , Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului  de 

specialitate al Primarului comunei  Poiana Campina, Raportul de specialitate nr. 4569 

/ 21.04.2021 intocmit de  dna Ioana Roxana Marinescu - consilier juridic – 

Compartimentul Juridic, Relatii cu Publicul, Resurse Umane, Relatia cu Consiliul 

Local , Monitorizare Proceduri Administrative, din cadrul Aparatului  de specialitate 

al Primarului comunei  Poiana Campina,  Avizele  nr. 4630 / 22.04.2021, nr. 4634 / 

22.04.2021 si nr. 4638 / 22.04.2021 ale Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 si nr. 3 

din cadrul  Consiliului local al comunei Poiana Campina si Avizul de legalitate nr. 

4570 / 21.04.2021 al Secretarului general  comunei Poiana Campina; 

             Vazand  Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – “ Parteneriat 

pentru Managementul Apei – Prahova”  inregistrata la Primaria comunei Poiana 

Campina sub nr. 4313 / 15.04.2021; 

   Tinand seama de  Hotararea Consiliului  local al  comunei Poiana Campina 

nr. 38/26.07.2012 – privind asocierea Comunei Poiana Campina cu – Consiliul 

Judetean Prahova si alte unitati administrativ teritoriale din Judetul Prahova in 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ Parteneriatul pentru Managementul Apei – 

Prahova” si  de Hotararea  Consiliului  local  al  comunei Poiana Campina nr. 63 / 

16.11.2020 – privind  desemnarea Primarului  comunei   Poiana Campina – dl.  

Sergiu Constanda sa reprezinte  interesele  comunei  Poiana Campina in  cadrul  

Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara “Parteneriatul  pentru Managementul  Apei 

- Prahova” , precum  si  imputernicirea  unui  reprezentant  al Comunei  Poiana 

Campina  sa  participe  la  sedintele  adunarilor  generale  ale  asociatiei in  cazul  in  

care Primarul  comunei  Poiana Campina este  convocat  si  nu  poate  participa;  

     In conformitate   cu prevederile art. 8 alin (3) litera “i” 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, art. 7 alin (1) si (2), art. 10 alin (1), 

litera “c” si  art. 12 alin (1), litera “h” din Legea nr. 241/2006 – legea serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare , republicata 2, cu modificarile si completarile 

ulterioare si ale art. 5 alin (2), litera “l” , art. 16 alin (3)  litera  “f” si art. 21 alin (1) 
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din Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru 

Serviciul de alimentare cu apa si canalizare “ Parteneriatul Pentru Managementul  

Apei – 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 Ordonanta  de  Urgenta a Guvernului 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 – Sergiu Constanda – reprezentantul Comunei Poiana Campina in Adunarea 

Generala a Asociatilor – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul 

pentru Managementul Apei  - Prahova”, sa exercite in numele si pe seama Comunei 

Poiana Campina, judetul Prahova ,  dreptul de vot asupra modificarii  art. 210  din 

Regulamentul  serviciului  de  alimentare cu apa si de canalizare in  unitatile  

administrativ  teritoriale  membre  ale Asociatiei  de  Dezvoltare Intercomunitara 

“Parteneriatul pentru Managementul Apei  - Prahova” si in  care  isi  desfasoara  

activitatea  operatorul Hidro Prahova  SA Ploiesti, privind  eliminarea facturarii  

serviciului de  preluare  a apelor  pluviale (meteo) pentru  persoanele  fizice  si  

persoanele  juridice din  aria  de  operare  a  Hidro Prahova  SA Ploiesti  .  

 

   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  . 
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