
R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA  
COMUNA BUCOV 
CONSILIUL LOCAL 
                                                                        

 HOTĂRÂREA    NR .33/ 13.04.2020 

Privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Bucov să voteze  în numele 
comunei Bucov  și pe seama acesteia , în Adunarea Generală a A.D.I 

” Parteneriatul pentru Managementul  Deșeurilor Prahova ” 
 
Având în vedere : 
Proiectul de hotărâre inițiat de dl primar Savu Ion precum și referatul de aprobare al 
acestuia nr 9010/09.04.2021 prin care se  propune acordarea  unui mandat special 
Primarului comunei Bucov  să voteze    în numele comunei Bucov  și pe seama acesteia în 
Adunarea Generală a A.D.I ” Parteneriatul pentru Managementul  Deșeurilor Prahova ”  
Raportul de specialitateal consilierului juridic precum si avizul comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local Bucov; 
Adresa nr .1129/09.04.2021 emisă de ADI ”Parteneriatul  pentru Managementul  Deseurilor  
Prahova  prin care solicită mandat special aprobat  prin Hotarare de Consiliu; 
Prevederile OUG nr 74 /2018 pentru modificarea și completarea Legii nr . 211 /2011 privind 
regimul deșeurilor , a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor  și a 
deșeurilor  de ambalaje  și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul de Mediu. 
Prevederile art 129 alin (2)  litera d) coroborate cu alin (7) litera n) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 
În temeiul prevederilor art 139 alin(1) si art 196 alin (1) lit a)  din OUG nr 57/2019 privind 
codul administrativ ; 

Consiliul Local Bucov , județul Prahova , 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se aprobă încheierea actului adițional nr.8 la contractul nr.1792/13.09.2016 care 
urmează să modifice Actul adițional nr.6 din data de 01.10.2019”delegarea prin concesiune 
a gestiunii activității de colectare , transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 –
Boldești Scăieni și 6 Valea Doftanei . 
Art.2.Se acordă mandat special domnului SAVU ION –Primarul comunei Bucov , județul 
Prahova ,să voteze în numele comunei Bucov  și pe seama acesteia  în cadrul Adunării 
Generale a Asociațiilor ADI Parteneriatul pentru Managementul deșeurilor Prahova , 
apărând interesele comunei Bucov . 



Art.3.Secretarul comunei Bucov va comunica și înainta  autorităților și persoanelor 
interesate prezenta hotărâre.  
 
Președinte de ședință,                                            Secretar general, 
Nicolescu Nicolae                                                  Nae Florentina Cristina 
 
 
 
 


