
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

COMUNA ADUNAŢI
C O N S I L I U L  L O C A L

H O T Ă R Â R E
PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL DOMNULUI SĂVULESCU DARIUS – MIHAI, REPREZENTANTUL 

LOCALITĂȚII ADUNAȚI, JUDEŢUL PRAHOVA, ÎN  ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA 
‘’PARTENERIATUL PENTRU  MANAGEMENTUL APEI PRAHOVA’’

          Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 20.05.2021;

           Având în vedere :
         - referatul de aprobare al Primarului localității Adunați prin care se propune
acordarea unui mandat special domnului Săvulescu Darius - Mihai, reprezentantul 
localității Adunați judeţul Prahova, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’ ; 
         - adresa transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ‘’Parteneriatul 
pentru Managementul Apei Prahova’’ înregistrata la Primăria comunei Adunați sub 
nr.2611/21.04.2021;
        - prevederile Art.21, pct (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’;
        - Hotărârea Consiliului Local al comunei Adunați nr.18/23.07.2009, privind 
asocierea localității Adunați cu judeţul Prahova și cu alte unități administrative teritoriale 
din judeţul Prahova în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ‘’Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova’’;
       - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Adunați,  judeţul Prahova;
      - avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe finanțare europeană, 
administrarea domeniului public și privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, 
ecologie şi protecția mediului;
       - avizul Comisiei de specialitate pentru administrație publică locală, juridic, relații cu 
publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, 
protecție civilă, familie și protecție copii;
        În conformitate cu prevederile H.G.nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-
cadru și al statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilități publice, cu modificările si completările ulterioare;
        În temeiul dispozițiilor art.136 alin.(1) și art.139 alin.(1), precum şi ale art.196, alin.
(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;

                         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI adoptă prezenta 
hotărâre:

Art.1. Se acordă un mandat special domnului Săvulescu Darius - Mihai 
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primar/reprezentant al comunei Adunați jud. Prahova, născut la data de 10.09.1990, în 
Câmpina județul Prahova, domiciliat în comuna Adunați,sat Ocina de Sus nr.8, județul 
Prahova posesor al C.I. seria PX nr.369612, eliberat de SPCLEP Breaza, în data de 
09.09.2015, să voteze și să semneze în numele Consiliului Local al comunei Adunați, în 
cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‘’Parteneriatul 
pentru Managementul Apei Prahova’’, proiectul de hotărâre privind modificarea Art.210 
din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare în unitățile 
administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’ în care își desfășoară activitatea 
Operatorul Regional S.C. Hidro Prahova S.A., privind eliminarea facturării serviciului de 
preluare a apei pluviale (meteo) pentru persoanele fizice și juridice din aria de operare a 
S.C. Hidro Prahova S.A;
        Art.2.Persoana nominalizată la art.1.,domnul Săvulescu Darius - Mihai, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri în baza mandatului special acordat.

       Art.3. Prezenta hotărâre se va transmite persoanelor și instituțiilor interesate prin grija secretarului general al comunei Adunați 
și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-ul Primăriei comunei www.comunaadunaţi.ro.

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,               CONTRASEMNEAZĂ,                                        
                                              PINȚĂ MĂDĂLIN CONSTANTIN                                  SECRETAR GENERAL,

                                                         TERMENTU   PETRUȚA   

                       ADUNATI, 20.05.2021
                       NR.26

Nr. consilieri  în  funcție Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi abţinere

         11       11         11        -          -
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