
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUICAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea art.l5 din Anexa

la H.C.L. nr.77 din 22 mai 2008

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.63.507/19 ianuarie 2015 a d-lui consilier Dragomir

Ion, prin care propune modificarea si completarea art.l5 din Anexa nr.2 la H.C.L.
nr.77 din 22 mai 2008 referitoare la modificarea Actului Constitutiv $i a Statutului
Asociatiei ,,Parteneriatul Oraselor Mici si Mijlocii din jude{ul Prahova !n vederea
realizarii obiectivelor de interes comun", la care municipiul Campina este membru
asociat;

- raportul de specialitate promovat de Serviciul juridic, conJtencios, resurse
umane;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv Comisia administra^ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul,
servicii si comer^, s.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.I, punctul 2 din H.G.R. nr.742/2014 privind

modificarea anexelor nr.2 si 4 la Hotararea Guvernului nr.855/2008 pentru
aprobarea actului constitutiv-cadru $i a statutului-cadru ale asocia{iilor de dezvoltare
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitaJi publice;

Jinand cont de prevederile art.36, alin.(9) si art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea
nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata;

!n temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata,

Consiliul Iocal al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba modificarea si completarea art.l5 din Anexa nr.2 la H.C.L.
nr.77 din 22 mai 2008 referitoare la modificarea Actului Constitutiv si a Statutului
Asocia{iei ,,Parteneriatul Oraselor Mici si Mijlocii din jude{ul Prahova in vederea
realizarii obiectivelor de interes comun", la care municipiul Campina este membru
asociat, care va avea urmatorul continut:

. "Art.l5. - Sunt numiji in calitate de membri ai Adunarii Generale:
- Primarul municipiului Campina si dI.Enache Dragomir, numiti de Consiliul

Local al Municipiului Campina;
55

Art.2. - Dl.Enache Dragomir va participa, in calitate de reprezentant al
municipiului Campina in Adunarea Generala a Asocia{iei ,,Parteneriatul pentru
Managementul Apei - Prahova", doar in situatia in care Primarul municipiului
Campina nu poate participa la sedinta.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului jude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Consiliului Jude{ean Prahova;



- Asociatiei ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei -
Prahova";

- Direc^iei economice;
- Direc^iei investi^ii;
- Compartimentului programe de finan^are, rela{ii

interna^ionale $i protocol;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului juridic, contencios;
- Persoanei nominalizata la art. 1.

Pre$edinte de
Consilier,

dl. Bondoc Viorel -

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu Paul

Campina, 29 ianuarie 2015
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPE^A

CONSILIER
Nr.63.507/19 ianuarie 2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul Dragomir Ion - consilier local al municipiului Campina,
membru al Comisiei de specialitate sanatate, cultura, inva{amant, culte si tineret,
sport si turism, in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001
a administra{iei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din
Regulamentul de Organizare si Func{ionare al Consiliului local al municipiului
Campina, inaintez la Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare
privind modificarea si completarea art.l5 din Anexa nr.2 Ia H.C.L. nr.77 din
22 mai 2008 referitoare la modificarea ActuIui Constitutiv si a Statutului
Asocia{iei ,,Parteneriatul Oraselor Mici si Mijlocii din judeful Prahova in
vederea realizarii obiectivelor de interes comun", la care municipiul Campina
este membru asociat.

Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a transmiterii de
catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul
Apei - Prahova" a adresei nr.l.418/23 octombrie 2014 prin care solicita desemnarea
a inca unei persoane, pe langa Primarul municipiului Campina, care sa il inlocuiasca
pe acesta atunci cand nu poate participa personal la sedintele A.G.A.

Aceasta solicitare are la baza publicarea in M.Of. a H.G.R. nr.742/2014
privind modificarea anexelor nr.2 $i 4 la Hotararea Guvernului nr.855/2008 pentru
aprobarea actului constitutiv-cadru $i a statutului-cadru ale asocia|iilor de dezvoltare
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilita{i publice.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.I, punctul 2 din H.G.R. nr.742/2014 privind modificarea

anexelor nr.2 si 4 la Hotararea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asocia{iilor de dezvoltare intercomunitara
cu obiect de activitate serviciile de utilitaJ/i publice;

- prevederile art.36, alin.(9), ar05, alin.(l) si art.ll5, alin.(l), lit."b" din
Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata.
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