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ROMÂNIA                                                                                                   Initiator-Primar  

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                              Grigore Ioan Paul  

COMUNA IZVOARELE  

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT   DE  HOTĂRÂRE 

 

privind acordarea unui mandat special  Domnului  GRIGORE IOAN PAUL , reprezentantul 

Comunei Izvoarele , în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” 

 

Consiliul Local al  Comunei  Izvoarele , Judeţul Prahova  
 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 282/ 27.02.2017, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Deşeurilor Prahova”, înregistrată cu nr. 1990 /08.03.2017 ; 

- 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”; 

- 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  Primarului  comunei  Izvoarele  inregistrata cu  nr._____/______2017 ; 

- raportul nr._______/_____2017 al  compartimentului de specialitate ; 

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;   

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 Se aprobă urmatoarele documente: 

 

a) Caietul de Sarcini + Anexele; 

b) Modelul de Contract de Delegare a Serviciului  si anexele delegarii serviciului de colectare si 

transport al deseurilor municipale si operarea statiilor de transfer, care urmeaza sa fie incheiat 

cu operatorul  selectat de comisia de licitatie ; 

c) Fisa de Date  si  Anexele ; 

d) Regulamentul Serviciului + Anexele;  

e) Strategia de contractare  

f) Studiul de fundamentare ; 

 

Art.2 Anexele nr. 1- 6 fac parte integranta din prezenta Hotarare. 

 

Art.3  Se acordă un mandat special Domnului GRIGORE IOAN PAUL, avand functia de  PRIMAR , sa 

voteze  in numele si pe seama Consiliului Local al  Comunei  Izvoarele , in cadrul Adunarii Generale a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” 

urmatoarele documente: 

g) Caietul de Sarcini + Anexele; 

h) Modelul de Contract de Delegare a Serviciului  si anexele delegarii serviciului de colectare si 

transport al deseurilor municipale si operarea statiilor de transfer, care urmeaza sa fie incheiat 

cu operatorul  selectat de comisia de licitatie ; 

i) Fisa de Date  si  Anexele ; 

j) Regulamentul Serviciului + Anexele;  

k) Strategia de contractare  

l) Studiul de fundamentare ; 
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 Art.4 Se acorda mandat special  Domnului GRIGORE IOAN PAUL , avand functia de PRIMAR , 

cetatean roman, nascut la data de 18.10.1981 in Valenii de Munte , judetul Prahova, domiciliat in 

Jud.Prahova ,Com.Izvoarele , sat Izvoarele nr. 177A, posesor al CI seria PX , nr.153105, eliberat de 

SPCLEP Valenii de Munte , la data de 27.02.2013 , pentru  : 

- aprobarea si sa semnarea  contractul de delegare care urmeaza sa fie incheiat cu operatorul selectat de 

comisia de licitatie ( model de contract trimis spre aprobare, completat cu datele din oferta declarata 

castigatoare de cfomisia de evaluare /licitatie ) 

- aprobarea si semnarea tuturor actelor aditionale  ulterioare la contractul de delegare, cu exceptie celor 

care aproba tarifele . 

 

Art. 5 Persoana nominalizata de Consiliul Local al Comunei,  Domnul GRIGORE IOAN PAUL , avand 

functia de  PRIMAR , va aduce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari in baza mandatului special 

acordat. 

 

Art. 6 Prezenta Hotarare va fi comunicata: 

- Institutiei Prefectului -Judetului Prahova;  

- Primarului comunei Izvoarele ; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor 

Prahova”; 

- Va fi adusa la cunostinta publicului in conditiile legii. 

 

 

 

 

Comuna Izvoarele ,judetul Prahova  

Nr. ___/ ________________ 

 

 

Presedinte Sedinta, 

 

                                                                     MICLEA LUCIAN 

 

 

                                                                                                                              Contrasemneaza, 

 

                                                                                                                           SECRETAR– F.DIACONU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


