
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind desemnarea reprezentantiIor Municipiului Campir?

Adunarea Generala a Asociatilor din cadruI
Asociatiei de DezvoItare Intercomunitara

"ParteneriatuI pentru ManagementuI Deseurilor-Prahova"

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.68.917/ll iulie 2016 a d-lui ing.Tiseanu Horia

Laurentiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune desemnarea
reprezentantiIor Municipiului Campina in Adunarea Generala a Asociatilor din
cadrul Asociatiei de DezvoItare Intercomunitara "Parteneriatul pentru
ManagementuI Deseurilor - Prahova";

- raportul de specialitate promovat de Directia juridica;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administra{ie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina;
Vazand prevederile art.I, punctul 2 si punctul 3 din H.G.R. nr.742/2014

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

^inand cont de prevederile art.36, alin.(9) $i art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea
nr.215/2001 privind administra{iapublica locala, republicata;

,̂

In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba desemnarea reprezentantiIor Municipiului Campina in
Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara "Parteneriatul pentru ManagementuI Deseurilor - Prahova", in
persoana d-lui Tiseanu Horia Laurentiu - Primarul Municipiului Campina si a d-lui
Pitigoi Ioan - Adrian - Viceprimarul Municipiului Campina.

Art.2. - Dl.Pitigoi Ioan - Adrian va participa, in calitate de reprezentant al
Municipiului Campina in Adunarea Generala a Asocia{ilor din cadrul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru ManagementuI Deseurilor -
Prahova", doar in situatia in care Primarul Municipiului Campina nu poate
participa la sedinta.

Art.3. - Se acorda mandat special d-lui ing.Tiseanu Horia Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, sa voteze, pentru si in numele Municipiului
Campina, in cadrul Adunarii Generale a Asociaplor din cadrul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru ManagementuI Deseurilor
Prahova", pentru alegerea noilor organe de conducere ale Asociatiei - Presedinte ;si
Consiliu director, pentru urmatorii 4 ^>atru) ani, inclusiv acordarea descarcarii de
gestiune a membrilor fostului Consiliu director.



Art.4. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga H.C.L. nr.l55/
18 decembrie 2014 privind modificarea si completarea art.6 din H.C.L. nr.98 din
30 iulie 2009 referitoare la aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asocia{iei
de Dezvoltare Intercomunitara de utilita{i publice pentru serviciul de salubrizare
,,Parteneriatul pentru managementul deseurilor - Prahova".

Art.5. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Consiliului Jude{ean Prahova;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul

pentru Managementul Deseurilor - Prahova";
- Direc{iei economice;
- Direc{iei investi|ii;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Persoanelor nominalizate la art. 1.
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Contrasemneaza,
Secretar,

| jr. Moldqyeanu Paul

Campina, 28 iulie 2016
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

PRIMAR
Nr.68.917/ll iulie2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia Lauren|iu - Primarul Municipiului Campina,
in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i Funcjionare al Consiliului local al municipiului Campina, inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind desemnarea
reprezentantiIor Municipiului Campina Tn Adunarea Generala a Asociatilor
din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru
ManagementuI Deseurilor - Prahova".

Promovarea proiectului de hotarare are la baza adresa Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru ManagementuI Deseurilor -
Prahova" prin care solicita desemnarea reprezentantiIor Consiliului local in cadrul
Adunarii Generale a Asociatilor, acordarea mandatului special pentru a vota
alegerea noilor organe de conducere ale asociatiei, precum si acordarea descarcarii
de gestiune a membrilor fostului Consiliu Director.

Ca si reprezentant al unitatii administrativ - teritoriale Tn cadrul A.G.A.
propun desemnarea Primarului Municipiului Campina, iar in cazul in care acesta nu
poate sa participe propun ca persoana inlocuitoare sa fie Viceprimarul.

Avand in vedere faptul ca prin H.C.L. nr.l55/18 decembrie 2014 a fost
desemnat dl.consilier Enache Dragomir ca si mlocuitor al Primarului la A.G.A. in
cadrul A.D.I. "Parteneriatul pentru ManagementuI Deseurilor - Prahova", propun
abrogarea hotararii mentionate anterior.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.I, punctul 2 si punctul 3 din H.G.R. nr.742/2014 privind

modificarea anexelor nr.2 $i 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 utilita{i publice;

- prevederile art.36, alin.(9), art.45, alin.(l) si art.ll5, alin.(l), lit."b" din
Legea nr.215/2001 privind administra|ia publica locala, republicata.

PRIMAR,
ing. Tiseanu Horia - Laurenfiu
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