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Nr. 124 din 15.12.2020 
 
 

P R O I E C T  D E   H O T Ă R Â R E 
privind împuternicirea primarului comunei Ariceștii Rahtivani ca reprezentant al 

comunei să participe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “Polul de creştere Ploieşti-Prahova” 

  

Având în vedere: 
- Adresa nr. 447 / 02.12.2020 înregistrată la primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 

20892 / 02.12.2020;  
- Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr.  29 / 29.10.2008 privind aprobarea 

Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară “Polul de 
creştere Ploieşti-Prahova”; 

- Încheierea numărul 1894 / 16.10.2020 pronunțată de Judecătoria Ploiești privind 
validarea primarului comunei Ariceștii Rahtivani; 

- Referatul de aprobare nr . 23555 / 15.12.2020 întocmit de Primarul comunei Ariceștii 
Rahtivani în care se propune spre aprobare și se fundamentează necesitatea 
împuternicirii primarului comunei Ariceștii Rahtivani,  ca reprezentant al comunei în 
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere Ploieşti-Prahova”. 

- Prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-
cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice  

- Dispoziţiile art. 132 , art. 152 alin.(1) și art. 154 alin (1) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind 
Codul administrativ; 

       În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019,  
       privind Codul administrativ:  
 
 

Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 
 Art.1. Se împuternicește domnul Orbu Gheorghe, Primarul comunei Ariceștii 
Rahtivani, să participe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Polul de creştere Ploieşti-Prahova”, să semneze în numele și pe seama 

   
 



Consiliului Local Ariceștii Rahtivani, Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară  “Polul de creştere Ploieşti-Prahova”, actualizate. 
 Art. 2. Se aprobă ca domnul Brătășanu Cristia, viceprimar al comunei Ariceștii 
Rahtivani, să participle și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Polul de creştere Ploieşti-Prahova”, să semneze în numele și pe seama 
Consiliului Local Ariceștii Rahtivani, Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară  “Polul de creştere Ploieşti-Prahova”, în situația în care primarul comunei 
Ariceștii Rahtivani nu poate participa. 
 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă Primarul 
comunei Ariceștii Rahtivani. 
           Art. 4. Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se 
asigură de către Secretarul general al comunei Ariceștii Rahtivani. 
 

INIŢIATOR: 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
 

 
                                                                  AVIZAT: 

                                                                               SECRETAR GENERAL al comunei, 
                                                          Violeta-Neluța PETCU 
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Nr. 23555 din 15.12.2020 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind împuternicirea primarului comunei Ariceștii Rahtivani 

ca reprezentant al comunei să participe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere Ploieşti-Prahova” 

 
 În data de 02.12.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere 

Ploieşti-Prahova” a transmis o adresa către comuna Ariceștii Rahtivani, prin care solicita 

desemnarea unui împuternicit al Unității administrativ Teritoriale Ariceștii Rahtivani , care să 

participe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

“Polul de creştere Ploieşti-Prahova”, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local 

Ariceștii Rahtivani, Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

“Polul de creştere Ploieşti-Prahova”, actualizate. 

 În anul 2008 Consiliului județean Prahova a aprobat constituirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară  „Polul de creştere Ploieşti-Prahova”.  

 Prin Hotarea a Consiliului Local Aricestii Rahtivani a fost aprobat Actul Constitutiv şi  

Statutul Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere Ploieşti-Prahova”. 

 În urma Alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27 

septembrie 2020, a fost ales un nou primar in comuna Aricestii Rahtivani.  

 În conformitate cu prevederile OUG nr 57 / 2019 privind Codul administrativ, 

comunele sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primari. 

 Având în vedere cele de mai sus, consider necesar și oportun inițierea proiectului de 

hotărâre privind desemnarea unui imputernicit al Unitatii Administrativ Teritoriale Aricestii 

Rahtivani,  in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Polul de creştere Ploieşti-

Prahova” 

  

 

PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
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Serviciul Buget Finante si Investitii 
Nr. 23603 din 16.12.2020   
 
 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea primarului comunei Ariceștii 
Rahtivani ca reprezentant al comunei să participe și să voteze în Adunarea Generală 

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere Ploieşti-Prahova” 
  

  

 Prin adresa nr. 447 / 02.12.2020 înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani 

cu nr. 20892 / 02.12.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere 

Ploieşti-Prahova” solicită desemnarea unui împuternicit al Unității administrativ Teritoriale 

Ariceștii Rahtivani, care să participe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere Ploieşti-Prahova”, să semneze în numele și 

pe seama Consiliului Local Ariceștii Rahtivani, Actul Constitutiv și Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară  “Polul de creştere Ploieşti-Prahova”, actualizate. 

 În anul 2008 a fost aprobata Hotărârea Consiliului judeșean nr. 103/29.08.2008 

privind participarea judetului Prahova la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Polul de creştere Ploieşti-Prahova”.  

 Consiliului Local Aricestii Rahtivani a aprobat Actul Constitutiv şi  Statutul Asociaţiei 

de dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere Ploieşti-Prahova” prin hotărârea nr.  29 / 

29.10.2008. 

 Asociaţia reprezintă o structură de cooperare cu personalitate Juridică şi exprimă 

voinţa de asociere şi de cooperare a unităților administrativ-teritoriale, pentru realizarea în 

comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun 

a unor servicii publice. 

Scopul şi obiectivele, relaţiile dintre asociaţi, drepturile şi obligaţiile acestora precum şi alte 

articole prin care se reglementează regimul de funcţionare al asociaţiei în vederea 

    



dezvoltării şi implementării planului integrat de dezvoltare în municipiu şi arealul de 

influenţă sunt definite în Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Polul de creştere Ploieşti-Prahova”. 

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei, constituită sub forma 

unei întruniri de analiză şi hotărâri, cu participarea reprezentanţilor legali ai membrilor 

Asociaţiei, personal sau prin mandatar. Adunarea Generală ia hotărâri cuprivire la: 

stabilirea strategiei şi planificarea obiectivelor generale, pentru aducerea la îndeplinire a 

scopului Asociaţiei; analiza si evaluarea activităţii si aprobarea raportului de activitate, 

pentru perioada supusa discuţiei; aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilanţului 

contabil şi a raportului Cenzorului; descărcarea de gestiune a Consiliului Director, pentru 

anul bugetar precedent; modificarea Actului Constitutiv si a Statutului.  

 În urma Alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 

septembrie 2020, a fost ales un nou primar în comuna Ariceștii Rahtivani în persoana 

domnului Orbu Gheorghe, fiind validat prin Încheierea numărul 1894 / 16.10.2020 

pronunțată de Judecatoria Ploiești. 

 În conformitate cu prevederile art. 132 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 

administrativ , comunele sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor 

de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de 

către primari. 

 Având în vedere cele prezentate, pentru desfasurarea în bune condiții a activității 

Asociatiei,  considerăm că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale în materie şi 

poate fi supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa de consiliu local. 

   
 

Inspector, 
Anca BURTOIU 

 


