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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA BLEJOI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 51 
privind asocierea Comunei Blejoi  cu Județul Prahova 

și alte unități administrativ-teritoriale din județul Prahova în 
 ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ‘‘PARTENERIATUL 

 PENTRU MANAGEMENTUL APEI–PRAHOVA’’ 
 

 
Consiliul Local al comunei Blejoi, judeţul Prahova; 
Văzând Referatul de aprobare nr. 11100/20.08.2018 al primarului comunei Blejoi, prin care 

se propune asocierea Comunei Blejoi cu Județul Prahova și alte unități administrativ-teritoriale 
din județul Prahova în ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
‘‘PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI–PRAHOVA’’; 

Vazand  Actul Constitutiv şi Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru Managementul Apei–Prahova”, autentificate de Biroul Notariale Equitas–
Notar Public Popescu Viorica, prin Încheierea de autentificare nr.1411 din 12.03.2009 şi 
înregistrarea în Registrul de asociații şi fundații –Judecătoria Ploieşti sub nr.25393070 din 
03.04.2009; 

Avand in vedere prevederile O.G.  nr.26/2000 privind asociațiile şi fundațiile, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Tinand seama de prevederile art.11 alin.(1) şi alin.(2), art.12 alin.(1) şi art.13 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale art.10 alin.(2) şi art.12 alin.(1) lit.d) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 
nr.241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.(1) şi alin.(3) 
lit.c) şi art.10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.e) şi ale art.45 alin.(2) lit.f) şi art.115 alin.(1) lit. 
b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 

HOTARASTE: 
 
 
 Art. 1. Se aprobă asocierea Comunei Blejoi cu Județul Prahova și alte unități 
administrativ-teritoriale din Județul Prahova în ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ ‘‘PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI–
PRAHOVA’’. 
 Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Parteneriatul pentru Managementul Apei–Prahova”, prevăzute în Anexele nr.1 şi nr.2, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul 
Apei-Prahova” are sediul în județul Prahova, municipiul Ploieşti, B-dul Republicii, nr.2-4, camera 
nr. 629, având C.U.I. 25393070 şi cont bancar RO05BTRLRONCRT0258904401, deschis la 
Banca Transilvania–Ploieşti. 
 Art. 4. (1) Se aprobă plata cotizației către asociație în sumă de 3000 lei, aferentă anului 
2018. 
            (2)  Cotizația pentru anii următori va fi aprobată în Adunarea Generală a Asociației. 
 Art. 5. Se împuterniceşte primarul comunei Blejoi, domnul Adrian Dumitru, să reprezinte 
comuna Blejoi în Adunarea Generală a Asociației. 
 Art. 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei Blejoi şi va fi 
comunicată persoanelor interesate de către  secretarul  comunei. 
 
             
 

  Blejoi,  30 august 2018 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA,                                                                            
         Iulia GRIGORE                                                                  Secretar, 
                                                                                                   Sorin LUPU               
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