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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 
                                                               H O T Ă R Â R E  

privind  acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Provița de Sus, necesar pentru 
modificarea Art.210 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile 
administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru 

Managementul Apei - Prahova “ 
    
     Consiliul Local al comunei Provița de Sus, județul Prahova, întrunit în ședință ordinară în data de 
22.04.2021 ;  
Având în vedere : 
- adresa transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei- 
Prahova “, înregistrată la Primăria Provița de Sus sub nr.2840/22.04.2021, 
- Prevederile Art.21, pct (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru 
Managementul Apei - Prahova “ 
- OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile și Statutul asociației, 
Analizând : 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Provița de Sus , în calitatea sa de inițiator ; 
- raportul de specialitate al Secretarului General  al  Primăriei comunei Provița de Sus ; 
- rapoartele  de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local al comunei 
Provița de Sus;  
      În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit.f), art. 140 alin (1) , art. 196 alin.(1) , lit. a) și art.243 alin. 
(1) lit. a) , din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

Consiliul Local al comunei Provița de Sus  adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art.1 Se  acordă  mandat special domnului ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan , Primarul Comunei 
Provița de Sus, să voteze și să semneze în numele Consiliului Local al comunei Provița de Sus, 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 apă și 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 nominalizata la Art.1, domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari in baza mandatului special acordat. 
Art.3 Secretarul General al comunei Provița de Sus va asigura aducerea la cunoștință publică și    
comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților publice interesate . 
 
   Președinte de ședință,                                                           Contrasemnez pentru legalitate, 
    Irimioiu Marius Ion                                                                    Secretar General al UAT 
                                                                                                                 jr. Goagă Gabriel      
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