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HOTARARE
Cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa al comunei si
aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa.
Consiliul Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova:
Avand in vedere referatul nr
prin care primarul comunei propune delegarea
gestiunii serviciului de alimentare cu apa si aprobarea contractului de delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu apa, precum si raportul compartimentului de specialitate
inregistrat sub numarul …
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Dumbrava nr
privind asocierea
comunei Dumbrava cu Consiliul Judetean Prahova si alte uat din judetul Prahova in Asociatia
de Dezvoltarea Intercomunitara ‘Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova.’
Vazand contractual de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa incheiat
intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ;Parteneriatul pentru Managementul Apei
Prahova si SC Hidro Prahova SA Ploiesti:
In conformitate cu dispozitiile :
-art 4 alin (3) si art 5 alin (1) lit (a) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “ Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova ‘
- art.2 lit (e) , art 3 alin(1) , art 8 alin(1) , alin (2) lit(d) , art 10 alin(4) , art 23, art 24,
art30 si art 31 din Legea nr 51/ 2006 privind serviciile publice comunitare de utilitati publice ,
cu modificarile si completarile ulterioare
- art 10 alin (1) , lit (d) si art 12 alin (10) lit (e) din Legea nr 241/ 2006 privindserviciul
de alimentare cu apa , republicata
In temeiul art 36 alin (2) lit ( c si d) alin (5) lit (a) si alin (6) lit (a) pct 14 coroborat cu
art 45 din Legea nr 215/ 2001 privind administratia publica locala , republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare.
Consiuliul Local al comunei Dumbrava, adoptata prezenta :
HOTARARE:
Art.1. Se aproba delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa al comunei
Dumbrava catre SC Hidro Prahova SA , cu sediul in Ploiesti str Stefan Greceanu nr 1
inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului cu numarul J 29 / 2095/ 2004 , avand cod de
identificare fiscala RO 168 260 34.
Art.2 Se aproba Contractul de Delegare de gestiune pentru serviciul de alimentare cu
apa (Contract de Delegare) cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 (1) Se aproba lista bunurilor din domeniul public al comunei Dumbrava aferenta
sistemului de alimentare cu apa al comunei, care sunt concesionate prin contractual de delegare
catre SC Hidro Prahova SA Ploiesti.
(2) Lista bunurilor concesionate reprezinta anexa la HCL 5/ 2009
privind
inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Dumbrava (HG 251/ 2010) si
se va anexa la Contractul de Delegare , facand parte integranta din aceasta.
Art.4 Se acorda mandate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru
Managementul Apei Prahova , cu sediul in Ploiesti , b-ul Republicii nr 2-4 instrisa in Registrul
asociatiilor si fundatiilor de la grefa Judecatoriei Prahova , CIF 25393070/ 03 04 2009, sa
semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul sau legal , in numele si pe seama
comunei.
Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
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