
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA 
COMUNA  ALUNIŞ 
CONSILIUL  LOCAL  

 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind înfiinţarea, delegarea gestiunii şi aprobarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului  de 

alimentare cu apă al comunei Aluniş 
 

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară 
 
Având în vedere: 
 Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniș nr.7.371 din 15.11.2018 ; 
 Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Aluniș nr. 7.372 din 
15.11.2018; 
 Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecția mediului, servicii și comerț din cadrul Consiliului Local Aluniș; 
 Raportul comisiei învățământ, sănătate, cultură, protecție socială,activități sportive și 
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniș ; 
 Raportul comisiei privind administrația publică locală, juridic, apărarea ordinii și 
liniștii publice și a drepturilor cetățenești din cadrul Consiliului Local Aluniș; 
 Tinând seama de Hotărârea Consiliului Local al comunei  Aluniş nr.  32 din 
18.06.2014 privind asocierea comunei Aluniş cu Consiliul Judetean Prahova si cu alte unitati 
administrative teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
“Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”; 
 Văzând Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile 
administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul 
pentru Managementul Apei Prahova" ; 
 Vazând Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova”şi S.C. Hidro Prahova S.A. Ploiesti; 
 În 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) , alin. (3) litera (d), art 10 alin (4), art 
23, art.24, art. 30 din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de 
utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.10 alin (1), litera (d) si art 12 alin (1) litera (e) din Legea nr.241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apa si canalizare, republicata; 

În temeiul prevederilor art.36 alin (2) literele (c) si (d) alin (5) litera (a) si alin (6) 
litera (a) pct.14 din Legea  nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.l.-Se înfiinţează Serviciul de alimentare cu apă al comunei Aluniş, cu sediul în 
comuna Aluniş, judeţul Prahova, care va funcţiona potrivit Regulamentului de organizare şi 
funcţionare prezentat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



Art. 2.-. Se aproba delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa al comunei 
Aluniş către S.C. Hidro Prahova S.A. cu sediul in Ploiesti, str. Logofăt Tăutu, nr.5, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J29/2095/2004, având cod de 
identificare fiscală: RO 16826034. 

Art.3. -Se aprobă Contractul de Delegare de gestiune pentru serviciul de alimentare cu 
apa si de canalizare (Contractul de Delegare) prezentat în anexa nr.2 care face parte integrantă  
din prezenta hotărâre. 

Art.4- (1) Se aprobă lista bunurilor din domeniul public al comunei aferente 
sistemului public de alimentare cu apă al localităţii, care sunt concesionate prin Contractul de 
Delegare catre S.C Hidro Prahova S.A. Ploieşti. 
                       (2) Lista bunurilor concesionate reprezinta anexa la Hotararea Consiliului Local 
al comunei Aluniş nr.59 din 9.11.2018 privind completarea Inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş şi se va anexa la Contractul de Delegare, făcând 
parte integrantă din acesta. 

Art.5.-Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul 
pentru Managementul Apei Prahova” cu sediul în Ploiesti, B-dul Republicii nr.2-4, înscrisă în 
Registrul asociaţilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Prahova, CIF 
25393070/03.04.2009, să semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în 
numele şi  pe seama comunei. 
 Art.6. - Secretarul comunei Aluniș va comunica prezenta hotărâre: 
  Instituției Prefectului-Județul Prahova; 
  Primarului comunei Aluniș; 
  Altor instituții, autorități și persoane interesate; 
  Cetățenilor comunei Aluniș prin afișare la sediul Primăriei Aluniș și  
              pe site-ul oficial al comunei. 
 

                             Adoptată astăzi, 29 noiembrie 2018, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
           
                PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
                            Vasile Popescu 
                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   Secretar, 
                  Marilena Constantinoiu 
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