
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

H O T A R A R E  
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.716/23.09.2015 a Asociatiei de Dezoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 

Managementul Deseurilor Prahova” prin care se solicita analizarea si aprobarea Documentatiei de delegare 

a serviciului de salubrizare si acordarea unui mandat special unei persoane care sa reprezinte consiliul local 

in Adunarea Generala a A.D.I.; 

 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. – (1) Se aproba urmatoarele documente: 

a) Studiul de oportunitate in vederea delagarii serviciului de salubrizare,prevazut in anexa nr.1; 

b) Caietul de sarcini + anexe, prevazut in anexa nr.2; 

c) Modelul de contract de delegare a serviciului de salubrizare + anexe, prevazut de anexa nr.3; 

d) Fisa de date + annexe, prevazuta in anexa nr.4; 

e) Regulamentul serviciului de salubrizare + anexe, prevazut in anexa nr.5; 

f) Act aditional nr.1 la Documentul de pozitie prevazut in anexa nr.6; 

g) Act aditional nr.3 la Statutul asociatiei prevazut in anexa nr.7. 

(2) Se aproba durata contractului de delagare a serviciului de salubrizare de 8 ani. 

Art.2. – Anexele nr.1-7 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. – Se acorda mandat special domnului Duca Dumitru, avand functia de primar, cetatean 

roman, nascut la data de 14.07.1946 in comuna Slon, judetul Prahova, domiciliat in comuna Cerasu, sat 

Cerasu, nr.291 B, judetul Prahova, posesor al C.I.seria PH nr.299477 eliberat de SPCLEP Valenii de Munte 

la data de, sa voteze si sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local Cerasu, in cadrul Adunarii 

Generale a Asociatiei de Dezoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor 

Prahova”, urmatoarele documente: 

a) Studiul de oportunitate in vederea delagarii serviciului de salubrizare; 

b) Caietul de sarcini + anexe; 

c) Modelul de contract de delegare a serviciului de salubrizare + anexe; 

d) Fisa de date + anexe; 

e) Regulamentul serviciului de salubrizare + anexe; 

f) Act aditional nr.1 la Documentul de pozitie; 

g) Act aditional nr.3 la Statutul asociatiei; 

h) Durata contractului de delagare a serviciului de salubrizare. 



Art.4. – (1) Se imputerniceste d-l Duca Dumitru, avand functia de primar, cetatean roman, nascut la 

data de 14.07.1946 in comuna Slon, judetul Prahova, domiciliat in comuna Cerasu, sat Cerasu, nr.291 B, 

judetul Prahova, posesor al C.I.seria PH nr.299477 eliberat de SPCLEP Valenii de Munte la data de, sa 

voteze si sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local Cerasu documentele aprobate la art.1 si a 

mandatului special acordat conform art.3, pentru urmatoarele documente:  

a) Studiul de oportunitate in vederea delagarii serviciului de salubrizare; 

b) Caietul de sarcini + anexe; 

c) Modelul de contract de delegare a serviciului de salubrizare + anexe; 

d) Fisa de date + anexe; 

e) Regulamentul serviciului de salubrizare + anexe; 

f) Act aditional nr.1 la Documentul de pozitie; 

g) Act aditional nr.3 la Statutul asociatiei; 

(2) Imputernicitul desemnat poate vota in Adunarile Generale ale Asociatiei care nu au ca tema 

Documentatia de atribuire a serviciului, refacuta conform cerintelor ANRMAP sau a altor institutii abilitate 

in procedura de licitatie pentru verificare. 

Art.5. – Se acorda mandate special Asociatiei de Dezoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 

Managementul Deseurilor Prahova” ca operatorul serviciului desemnat prin licitatie sa opereze si sa 

administreze statia de transfer/sortare/compost (Draganesti, Valea Doftanei, Balta Doamnei) conform 

documentului de pozitie. 

Art.6. – Se acorda mandat special domnului Duca Dumitru, avand functia de primar, sa voteze si sa 

semneze in numele si pe seama Consiliului Local Cerasu durata contractului de delegare a serviciului de 

salubrizare de 8 ani. 

Art.7. – Se acorda mandat special domnului Duca Dumitru, avand functia de primar, cetatean 

roman, nascut la data de 14.07.1946 in comuna Slon, judetul Prahova, domiciliat in comuna Cerasu, sat 

Cerasu, nr.291 B, judetul Prahova, posesor al C.I.seria PH nr.299477 eliberat de SPCLEP Valenii de Munte 

la data de, sa voteze si sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local Cerasu documentele durata 

contractului de delegare a serviciului de salubrizare de 8 ani. 

Art.8. – Se aproba solicitarea de ajustare a tarifului din depozitul ecologic Boldesti-Scaieni a SC 

Vitalia Servicii pentru Mediu – Tratarea Deseurilor SRL. 

Art.9. – Se acorda mandat special din partea Consiliului Local Cerasu domnului Duca Dumitru, 

avand functia de primar, sa voteze solicitarea de ajustare a tarifului de la art.8 din prezenta hotarare. 

Art.10. – Se imputerniceste d-l Duca Dumitru, avand functia de primar, cetatean roman, nascut la 

data de 14.07.1946 in comuna Slon, judetul Prahova, domiciliat in comuna Cerasu, sat Cerasu, nr.291 B, 

judetul Prahova, posesor al C.I.seria PH nr.299477 eliberat de SPCLEP Valenii de Munte la data de, in 

numele si pe seama Consiliului Local Cerasu, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezoltare 

Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” solicitarea de ajustare a tarifului 

de la art.8 din prezenta hotarare. 

Art.11. – Persoana nominalizata de Consiliul Local Cerasu, domnul Duca Dumitru, avand functia 

de primar, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari in baza mandatului special acordat. 

Art.12. – Prezenta hotărâre va fi comunicată autorităţilor şi persoanelor interesate şi adusă la 

cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei. 
 

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSTANTIN MEI-ROSU 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 Cerasu, 28 octombrie 2015. 
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