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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PROVIŢA DE SUS 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind modificarea HCL Provița de Sus nr.13/2014 privind  delegarea gestiunii serviciului 
public de alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare 
 

Având în vedere prevederile din: 
- Adresa Unității de Implementare a Proiectului ,, Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 
și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020” nr.4124/UIP/714/24.06.2021 
-  HCL  Provița de Sus Nr. 13/07.04.2014, privind delegarea gestiunii serviciului public de 
alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă și canalizare . 
- ghidului  solicitantului - Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de 
management eficient al resurselor, prin prioritatea de investiții 6.ii- Investiții în sectorul apei, 
pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și pentru a răspunde unor 
nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe și Obiectivul 
Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a 
gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației vizează promovarea investițiilor 
în sectorul de apă/apă uzată în vederea conformării cu cerințele directivelor din sector. 
- art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Analizând : 
- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Proviţa de Sus, 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,   
- Raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al UAT,  
- Avizele  celor trei comisii:   
    - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;    

         - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
    - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport;   

      -  Avizul de legalitate al  Secretarului General al UAT Provița de Sus .  
           
          În temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art. 129 alin. (2) lit b), alin. (4) lit.d) și g), art. 139 alin. (3) 

lit. e) și g), art. 140 alin (1), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 197, art. 198, art. 199 și art.243 alin. (1) 
lit. a) , din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  
 
Art.1 Se aprobă modificarea denumirii HCL  Provița de Sus Nr. 13/07.04.2014, privind delegarea 
gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, care va avea 
următoarea formă :  
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Hotărâre privind  delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al 
comunei Provița de Sus și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare 
 
Art.2 Se aprobă modificarea art.1 din HCL  Provița de Sus Nr. 13/07.04.2014, privind delegarea 
gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, care va avea 
următorul cuprins : 
,, Art.1 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al 
comunei Provița de Sus către S.C.Hidro Prahova S.A, cu sediul în Ploiești, str. Logofat 
Tautu, nr.5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.J29/2095/2004, având 
cod de identificare fiscală : RO 16826034 “ 
 
Art.3 Toate celelalte prevederi ale HCL  Provița de Sus Nr. 13/07.04.2014, privind delegarea 
gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare rămân în 
vigoare și se aplică întocmai 
 
Art.4 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuternicește Primarul comunei Provița de Sus. 
 
Art.5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se va comunica persoanelor şi 
autorităţilor publice interesate de Secretarul General al comunei Provița de Sus. 

 
Președinte de ședință,                                                     Contrasemnează  pentru legalitate 
  Irina-Corina Bucur                                                 Secretarul General al comunei Provița de Sus, 
                                                                                                  Jr. Gabriel Goagă   
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Nr.consilieri 
în  funcție 

Nr.consilieri 
prezenţi 

Nr. voturi 
pentru 

Nr. voturi 
contra 

Nr. voturi 
abţinere 

         11 10 10 - - 


