
ROMÂNIA                                                                           
      JUDEŢUL PRAHOVA
      CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova, în vederea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru 

managementul deşeurilor- Prahova”

Având  în  vedere  expunerea  nr.2365/12.02.2009  formulată  de  dl.  Ferăstrăeru 
Nicolae, Primarul oraşului Breaza; 

Ţinând seama de: 
- raportul nr.2432/12.02.2009, întocmit de dna Bondoc Ioana, inspector delegat cu 

atribuţii pe linie de proiecte cu finanţare internaţională;
- raportul nr.2588/16.02.2009, întocmit de dl. Marin Florentin, inspector de mediu 

în cadrul Biroului UATPM
- raportul  Comisiei  pentru  prognoză…buget  finanţe,  administrarea  domeniului 

public  şi  privat  comerţ  şi  servicii  din  cadrul  Consiliului  Local  al  oraşului 
Breaza; 

- raportul  Comisei  pentru  administraţie  publică  locală,  juridic…  din  cadrul 
Consiliului Local al oraşului Breaza;

- avizul nr.2789/19.02.2009 al secretarului orasului Breaza;
În conformitate cu prevederile:
-art.2 lit. “a”, art.8 lit. “c” si ale art. 10 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, modificată şi completată prin OUG nr. 13/2008;
- art.  49  lit.  d  din  OUG nr.  78/2000  privind  regimul  deşeurilor,  aprobată  cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţii,  cu modificările şi 
completările ulterioare;

În temeiul art.11, art.36 alin. (7) lit. c raportat la alin. (2) lit. “e”, art. 115 alin. (1) lit. 
“b” coroborat cu art. 45, alin.(2) lit. “f” din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată,  modificată şi completată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.Se aprobă asocierea oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea constituirii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru managementul deşeurilor- 
Prahova”.



Art.2. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru managementul 
deşeurilor- Prahova” are ca obiectiv general cooperarea unităţilor administrativ-teritoriale 
care o compun în scopul implementarii proiectului “Managementul Deşeurilor în judeţul 
Prahova”.  

Art. 3. Actul Constitutiv şi Statutul asociaţiei vor fi supuse aprobării Consiliului 
Local Breaza după emiterea hotărârilor de participare la constituirea asociaţiei.

Art.4.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  prin  grija  Serviciului  Administraţie 
Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova, Consiliului Judeţean Prahova, Serviciului 
Financiar- Contabil,  Biroului UATPM,  si inspectorului delegat cu atribuţii  pe linie de 
proiecte cu finanţare internaţională.

Preşedinte de Şedinţă:                                                        Contrasemnează:
         Consilier,                                                                        Secretar,
    Anghel Ioana                        Elena Moldoveanu
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