
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

H O T A R A R E  
pentru completarea H.C.L. nr.45/2015 privind acordarea unui mandat special d-lui Duca 

Dumitru, reprezentantul comunei Cerasu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”  
 

 Vazand adresa nr.505/28.03.2016 a Asociatiei de Dezoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 

Managementul Deseurilor Prahova” prin care se solicita intreprinderea demersurilor de a desemna un 

reprezentant de rezerva care sa participe la Adunarea Generala a Asociatiei in lipsa persoanei desemnate; 

 Avand in vedere prevederile: 

- art.5 alin.(2), art.17, alin.(2) si art.22 alin.(1) din Statutul Asociatiei de Dezoltare 

Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”; 

- Documentului de Pozitie al proiectului “Sistem de Management al Deseurilor in Judetul 

Prahova; 

- Contractului de finantare nr.139638/18.02.2013; 

- H.G.R. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr.2 si 4 la H.G.R. nr.855/2008 pentru 

aprobarea actului constitutiv-cadru si al statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare 

intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice; 

In conformitate cu dispozitiile art.10 alin.(4) si (5) din Legea nr.51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul dispozitiilor art.11 alin.(2), art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.14 precum 

si art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administratia publicà 

localà, republicata, cu modificàrile si completàrile ulterioare, 

 

Consiliul Local al Comunei Cerasu adopta  prezenta hotarare: 

 

 Art.1. – Se aprobà completarea H.C.L. nr.45/2015 privind acordarea unui  mandat  special d-lui 

Duca Dumitru, reprezentantul comunei Cerasu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, dupa cum urmeaza: 

 La art.1 se va introduce un noua alineat, alin. (2), care va avea urmatorul cuprins: 

“Se desemneaza domnul Mirica Aurelian, avand functia de viceprimar, ca reprezentant de rezerva 

pentru a participa la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul 

pentru Managementul Deseurilor Prahova”, in lipsa persoanei desemnate”. 

Art.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta publica, persoanelor si institutiilor 

interesate, prin grija secretarului comunei.  

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                TRAIAN CEPOIU 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

 Cerasu, 22 aprilie 2016. 
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