
 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL  PRAHOVA  
 VALEA DOFTANEI  
CONSILIUL LOCAL  

 
          

      
 

HOTĂRÂRE 
privind asocierea  Comunei  Valea Doftanei cu  -  Consiliul Judeţean Prahova  şi 

alte unităţi administrativ teritoriale  din  Judeţul Prahova   în ASOCIAŢIA  DE  
DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ “ PARTENERIATUL PENTRU 

MANAGEMENTUL APEI  - PRAHOVA” 
 

Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului comunei   Valea Doftanei  - 
Ing. Manea I. Ion  şi raportul de specialitate întocmit de Biroul financiar Contabilitate din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei   Valea Doftanei ; 
  Ţinând seama de prevederile O.G. nr. 26/2000 -  privind asociaţiile şi fundaţiile, 
cu modificările şi completările ulterioare ; 
 Văzând Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova  - autentificate de  Biroul Notarial 
Equitas – Notar Public – Popescu Viorica   prin Încheierea de autentificare nr. 
1411/12.03.2009    şi înregistrarea asociaţiei în Registrul de asociaţii şi fundaţii – 
Judecatoria Ploieşti  sub nr. 25393070 / 03.04.2009; 
 În conformitate cu prevederile   art. 11 alin (1) şi alin (2), art. 12 alin (1)  şi art. 13 
din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 35 alin (3), alin (4) si alin (6)  din  Legea 
nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale   art. 10 alin (2) şi art. 12 alin (1) litera “d”  din Legea nr. 241 / 2006- legea serviciului  
de alimentare  cu apa si de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
art.  8 alin (1) şi alin (2) litera “c” şi art.10 din Legea nr. 51/2006 – legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 În temeiul art.36 alin (2) litera “e”, alin (7) litera “c”, art. 45 alin (2) litera “f” şi art. 
115 alin (1) litera “b” din Legea nr. 215 /2001 – privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1 Se aprobă asocierea Comunei Valea Doftanei  cu  Judeţul Prahova  şi alte 
unitaţi administrativ teritoriale  din  Judeţul Prahova - în Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Apei  - Prahova “  . 
 Art. 2 Se aproba Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova , prevazute în 
Anexele nr. 1 si nr. 2 – parte integranta din prezenta hotarare . 
 Art.3 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriat pentru Managementul 
Apei -  Prahova“ are sediul în judetul Prahova, municipiul Ploiesti B–dul Republicii nr. 2 
– 4, camera 628, avînd C.U.I  25393070 şi Cont bancar RORZBR0000060011549984 
deschis la Raiffeisen Bank – Ploieşti . 
 Art.4  (1) Se aprobă plata cotizaţiei către asociaţie în sumă de 1.000 lei aferentă 
anului 2012.  
 
                      



  
 
 
 (2) Cotizaţia pentru anii următori va fi aprobată în Adunarea Generala a 
Asociaţiei. 
 Art. 5  Se împuterniceşte  domnul Primar – Manea I. Ion –  să reprezinte comuna   
Valea Doftanei în Adunarea Generală a Asociaţilor . 
 Art. 6 Prezenta hotărâre    va fi comunicată  autoritaţilor, instituţiilor publice şi 
persoanelor interesate prin grija Secretarului  comunei   Valea Doftanei, judeţul Prahova 
. 

 
 

Preşedinte de Şedinţă, 
Consilier, 

Tudor Branciog 
Contrasemnează, 

Vasile Piele 
Secretarul Comunei  

Valea Doftanei 
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