ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA VALEA DOFTANEI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
cu privire la punerea in aplicare a modificarii politicii tarifare pe perioada starii de
urgenta, respectiv trecerea de la tarif la taxa si mandatarea reprezentantului in vederea
Aprobarii in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara ,,Parteneriatul
pentru Managementul Deseurilor-Prahova", a actului aditional aferent.

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei , judetul Prahova:
Vazand:
-adresa transmisa de catre Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara « Parteneriatul
pentru Managementul Deseurilor-Prahova »
-Hotararea nr. 14 adoptata in cadrul sedintei extraordinare din data de 20.03.2020 de
catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova
- referatul de aprobare al domnului primar Lucian Vileford Costea cu privire la punerea in
aplicare a modificarii politicii tarifare pe perioada starii de urgenta, respectiv trecerea de la tarif
la taxa si mandatarea reprezentantului in vederea Aprobarii in Adunarea Generala a Asociatiei
de Dezvoltare lntercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor-Prahova" , a
actului aditional aferent.
- referatul de specialitate intocmit de compartimentul de resort
In temeiul prevederilor:
-OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
-HG nr. 1491 /2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii
de urgenta, cu modificaile si completarile ulterioare
-prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de rise;
-ordinul Prefectului nr.100 din 13.02.2020 privind actualizarea Regulamentului de
Organizare si Functioanare al CJSU Prahova;
-Legea nr. 95/2006 actualizata, privind reforma in domeniul sanatatii;
-Dispozitia nr.531 din 14.03.2020 privind stabilirea unor masuri suplimentare in vederea
prevenirii raspandirii infectiei cu coronavirus COVID-19;
-prevederile art.6 si art.13-Anexa 1-Capitolul II din Decretul Presedintelui Romaniei
nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.
-art. 129 si art. 196 alin ·1, lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARA$TE :
Art.1 Nu se aproba punerea in aplicare a modificarii politicii tarifare pe perioada starii de
urgenta, respectiv trecerea de la tanf la taxa
Art.2. Se mandateaza di Serban Florin Ciprian ca reprezentant al UAT Valea Doftanei,
in vederea aprobarii/neaprobarii si semnarii in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
lntercomunitara ,, Parteneriatu l pentru Managementul Deseurilor-Prahova" , a actului aditional
aferent.
Art.3.DI Serban Florin Ciprian va duce la indeplinire prezenta hotarare
Art.4. Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului general al comunei Valea
Doftanei, in termenul prevazut de lege:
lnstitutiei Prefectului judetului Prahova;
Primarului comunei Valea Doftanei;
Biroului Contabilitate, salarizare si Patrimoniu
Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara « Parteneriatul pentru Managementul DeseurilorPrahova »
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro;
Dosar ~edinta ;

uosar Hmaran
· Prezenta hotarare a fast adoptata astfel:
£ onsilieri in functie 14
Consilieri prezenti 14
Voturi pentru 14
Voturi impotriva 0
Abtineri O
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Contrasemneaza
General al UA T Va/ea Doftanei
rina

din 31.03.2020

