
R O MÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

7. PROIECT NR. 842/04.02.2022

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special în Asocia,tia de Dezvoltare Intercom unitară - A.D.l. 

,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţă ordinară, în data de ..................................... 2022; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre nr. 842/04.02.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 843/04.02.2022 prin care propune acordarea unui mandat
special în Asocia,tia de Dezvoltare lntercomunitară - A.D.l. ,,Parteneriatul pentru

Managementul Deşeurilor Prahova", prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Raportul nr. 844/04.02.2022 întocmit de secretarul general al comunei Gorgota, judeţul
Prahova;
-Avizul secretarului general al Comunei, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale
Consililului Local Gorgota;
-Adresele nr. 457 /20.01.2022 înregistrată la Primăria Gorgota sub nr. 442/20.01.2022,
respectiv nr. 472/21.01.2022 înregistrată la Primăria Gorgota sub nr. 540/25.01.2022
ale A.D.l. Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova;

În baza: 
-art. 22 alin. (1) din Statutul Asociaţiei A.O.I. - Parteneriatul pentru Managementul
Deşeurilor Prahova;
-art. 129 alin. (2) lit. d) coroborate cu alin. (6) punctul 14) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O TĂRĂŞTE: 

Art.1. Se acordă un mandat special domnului Ionuţ-Nicolae Dumitru, având funcţia 
de Primar al Comunei Gorgota, judeţul Prahova să voteze şi să semneze în numele şi pe 
seama Consiliului Local al Comunei Gorgota în cadrul Adunarii Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare lntercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova", 
propunerile de modificare a art. 21 şi art. 22 din Statutul Asociaţiei. 

Art.2. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu 



modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezenta hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea 
controlului de legalitate. 

Art.5. Trasparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi 
persoanele interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul 

prevăzut de lege, şi se publică, pentru informare, în format electronic în Monitorul 

Oficial Local al Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

PRIMAR, 

lonut-Nicolae Dumitru Avizat, 

În temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
SECRET AR GENERAL, 

Anca Dănilă 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 
- Compartimentul SECRETAR GENERAL în vederea analizării şi întocmirii
raportului de specialitate cu termen de depunere a acestuia până la data
de 10.02.2022;
- Comisiile C.L. nr. 1, 2, 3 cu termen până la data de 10.02.2022.

PRIMAR, 
Ionuţ-Nicolae DUMITRU 

Secretar general, 
Anca Dănilă 


