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HOTĂRÂRE 

privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei „ Parteneriatul Oraşelor Mici şi Mijlocii din judeţul Prahova

în vederea realizării obiectivelor de interes comun”
 
Având în vedere expunerea de motive nr.7670/23.05.2008 a Primarului Oraşului Breaza cu privire la modificarea 
Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „ Parteneriatul Oraşelor Mici şi Mijlocii din judeţul Prahova în vederea 
realizării obiectivelor de interes comun”;

-          Raportul de specialitate nr.7762/24.05.2008 a reprezentantului Biroului UIAPATPM;

-          Raportul de specialitate nr.7770/24.05.2008 a dnei.Elena Sichim, Sef Serviciu Financiar-Contabil din 
cadrul Primariei orasului Breaza;

-    avizul nr.7763/24.05.2008 al secretarului orasului Breaza;
-          Prevederile art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;

-          Prevederile art. 2 lit. a, art. 8 lit. c şi ale art. 10 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Prevederile art. 1 alin. 2, art. 3 lit. v1, art. 17 alin. l şi l1 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

                În temeiul art. 11- 13, art. 36 alin. 7 lit. c, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 
Consiliul Local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre:

 
Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei „Parteneriatul Oraşelor Mici şi Mijlocii din judeţul 
Prahova în vederea realizării obiectivelor de interes comun”.
 
Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei „Parteneriatul Oraşelor Mici şi Mijlocii din judeţul Prahova în 
vederea realizării obiectivelor de interes comun”.
 
Art. 3. Se aprobă schimbarea denumirii Asociaţiei „Parteneriatul Oraşelor Mici şi Mijlocii din judeţul Prahova în 
vederea realizării obiectivelor de interes comun” în Asociaţia „Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”.
 
Art. 4. Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei „Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”, modificate 
potrivit art. 1 şi 2 sunt cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 5. Se aprobă cotizaţia oraşului Breaza, pentru anul 2008, în valoare de 5000 lei.
 
Art. 6. Se împuterniceşte Primarul oraşului Breaza să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei „Parteneriatul 
pentru Managementul Apei – Prahova”, precum şi să asigure ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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Art. 7. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala: Prefecturii Prahova,  
si persoanelor interesate.
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

Consilier,                                                                                        Secretar,
Daniel Neagoe                                                                            Elena Moldoveanu

 
 
Breaza, 29 mai 2008
Nr.44
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