
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPlNA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind acordarea unui mandat speciaI d-lui Tisednu Ho

Primarul Municipiului Campina, in calitate de reprezent
Campina, in Adunarea Generala a Actionarilor a ADI - Ps

managementul deseurilor Prahova

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.453/15 no
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campin
acordarea unui mandat special d-lui Tiseanu Horia LaurerJtiu - P
Campina, in calitate de reprezentant legal al UAT Campina, in
Actionarilor a ADI - Parteneriatul pentru managementul ojeseun

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.454/15 noiembrie 2018

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.69.455/15 noiembrie 2018

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul Comisiei buget, finan{e, progrartie

administrarea domeniului public $i privat $i agricultura dir
Municipiului Campina;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consi
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala,

f
cadn

iului
juridi

servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locatiy, s.a.
- avizul Secretarului Municipiului Campina, ipregi

15 noiembrie2018;
In conformitate cu prevederile:
- art.l7, alin.(3), lit."d" din Statutul Asociatiei ADI -

managementul deseurilor Prahova, aprobat prin H.C.L. nr.98/30
- art.l2 - art.l4 din Documentul de pozitie aprobat

23 februarie2012;
- art.36, aIin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l4 din|Lege

administra$ia publica locala, republicata, modificata si corrJpletat
In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45

nr.215/2001 privind administratia publica locala, npubli
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta p

Art.l. - Acorda mandat special d-lui Tiseanu Horia L;iurentiu
Municipiului Campina, sa voteze pentru si in numele Municpiului C
calitate de reprezentant legal al UAT Campina, in Adunarei Generala a Ac
ADI - Parteneriatul pentru managementul deseurilor Prahova, impotriva
Planului anual de evolutie a tarifelor.
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Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude^ului Prahdva
- Primarului Municipiului Campina;
- ADI - Parteneriatul pentru managem
- Directiei juridice;
- Directiei economice;
- Directiei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului

sntul qeseurilor Prahova;
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