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Consiliul local al municipiului Alexandria                 Anexa nr 1 la HCL nr. 113 / 22 mai 2009                                 
 

 
 

ACT CONSTITUTIV 
AL  ASOCIAŢIEI  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ 

„TELEORMANUL” 
Actualizat la 15 februarie 2009, conform H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru si al statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara 

cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice. 
 
I. ASOCIAŢII: 

 
1. Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, cu sediul in mun. 

Alexandria, str. Dunarii, nr. 178, judetul Teleorman, persoana juridica romana 
avand Cod de Inregistrare Fiscala 4652686 reprezentat de Dragnea Liviu Nicolae, 
în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 52 / 24 04.'07 ; 

2. Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, cu 
sediul in Alexandria, str. Dunarii nr. 190, judetul Teleorman, avand Cod de 
Inregistrare Fiscala 4652660, reprezentat de Dragusin Victor, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.80 / 
17.10.2008; 

3. Municipiul Turnu Magurele, prin Consiliul Local al municipiului Turnu 
Magurele, cu sediul in Turnu Magurele, str. Republicii, nr. 2, judetul Teleorman, 
avand Cod de Inregistrare Fiscala 4253731, reprezentat de Mohanu Nicolae, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.72 / 27.04.2007 ; 

4. Municipiul Rosiorii de Vede, prin Consiliul Local al municipiului Rosiorii de 
Vede, cu sediul in Rosiorii de Vede, str. Dunarii nr. 58, judetul Teleorman, avand 
Cod de Inregistrare Fiscala 4652694, reprezentat de Nutu Ion, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.37 / 
28 martie 2007; 

5. Orasul Zimnicea, prin Consiliul Local al orasului Zimnicea, cu sediul in 
Zimnicea, str. Giurgiului, nr.1, judetul Teleorman, avand Cod de Identificare 
Fiscala 4652732, reprezentat de Pirvu Petre, in calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 / 30.03.2007 ; 

6. Orasul Videle, prin Consiliul Local al orasului Videle, cu sediul in Videle, str. 
Republicii nr. 2, judetul Teleorman, reprezentat de Militaru Lucian, in calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr 37 / 
26.04.2007 ; 

 denumiti colectiv asociatii si individual asociatul, 
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s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice 
pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara TELEORMANUL” (denumita in continuare Asociatia) în 
conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicata, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, ale 
serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006 şi ale Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 
 
II. DENUMIREA 
Denumirea Asociaţiei este - Asociata de Dezvoltare Intercomunitara 
„TELEORMANUL”, conform dovezii privind disponibilitarea denumirii nr. 50836 
din 26.03.2007, eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii 
Asociaţiei.  
 
III. SEDIUL 
Sediul Asociaţiei este în Romania, str. Vedea, nr. 31 municipiul Alexandria, judetul 
Teleorman, conform Contractului de inchiriere nr. 2049 / 07.05.2007.  
 
IV. DURATA: 
Asociaţia este constituita pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alexandria. 
 
V. VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAŢIEI 

(1) Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, Asociaţii îşi exprimă voinţa de 
a se asocia în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „TELEORMANUL", 
constituita in scopul infiintarii, organizarii, relementarii, finantarii, exploatarii, 
monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare ( denumit in continuare Serviciul ) pe raza de competenta a unitatilor 
administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de 
investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau 
dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente Serviciului, pe baza 
strategiei de dezvoltare a acestuia. 
 (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata, care se va realiza, 
in baza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit direct, conform prevederilor art. 
311 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 211  

din Legea nr. 241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, unui operator 
regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. g1 ) din Legea nr. 51/ 2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, al carui capital social va fi detinut integral de 
unitati administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei. 
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VI. PATRIMONIUL INIŢIAL 
(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 30.000 lei, constituit din contribuţia în 
numerar a asociaţilor, după cum urmează : 

• Consiliul Local al municipiului Alexandria             - 5.000 lei 
• Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele     - 5.000 lei 
• Consiliul Local al municipiului Rosiorii de Vede    - 5.000 lei 
• Consiliul Local al orasului Videle                            - 5.000 lei 
• Consiliul Local al orasului Zimnicea                       - 5.000 lei 
• Consiliul Judetean Teleorman                                  - 5.000 lei 

 
(2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : 
a) Contribuţiile asociatilor la formarea patrimoniului initial, cotizatiile asociatilor si 

alte contributii de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale 
membre; 

b) Dobânzile  rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 
c) Donaţii, sponsorizări sau legate;  
d) Orice alte surse de venituri prevazute de lege sau de Statutul Asociatiei. 
 
(3) Asociatia nu are calitatea de operator si nu va desfasura activitati economice. 
 
VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI 

CONTROL 
 
Conducerea  Asociaţiei  

 
Adunarea Generala este organul de conducere al Asociaţiei, format din toti  
reprezentanţii asociatilor, desemnaţi prin hotarare a autoritatilor deliberative ale 
acestora.  
Sunt numiţi în calitate de membri ai  Adunarii Generale: 

- Dl. Dragusin Victor, numit de Consiliul Local al municipiul Alexandria 
- Dl  Cuclea Danut, numit de Consiliul Local al municipiul Turnu Magurele 
- Dl. Fierascu Daniel, numit de Consiliul Local al municipiul Rosiori de Vede 
- Dl. Militaru Lucian, numit de Consiliul Local al orasului Videle 
- Dl. Parvu   Petre  , numit de Consiliul Local al orasului Zimnicea 
- Dl. Neatu Gabriel, numit de Consiliul Judeţean Teleorman 

 
Adunarea Generala alege dintre membrii săi pe Preşedintele Asociaţiei care are 
atribuţiile prevăzute în Statutul Asociatiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu 
terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel. 
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Administrarea Asociaţiei 
 
Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din 
Preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de Adunarea Generala, pe o 
perioada de 4 ani. Componenta Consiliului Director va asigura cat mai bine 
reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, utilizand 
principiul reprezentarii prin rotatie.  sunt  Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedinte al 
Consiliului Director. 
Sunt numiţi în calitate de membri ai Consiliului Director: 

• Dragusin Victor, reprezentantul Consiliului Local al mun. Alexandria 
in calitate de presedinte; 

• Fierascu Daniel, reprezentantul Consiliului Local al mun. Rosiorii de 
Vede, in calitate de membru;  

• Parvu Petre, reprezentul Consiliului Local al orasului Zimnicea, in 
calitate de membru. 

 
Controlul Financiar al Asociaţiei 

 
Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formata 
din minimum 3 membrii numiti de Adunarea Generala pentru o perioada de 3 (trei) 
ani, cu posibilitatea prelungirii. 
Membrii Comisiei de cenzori ai Asociatiei sunt: 
- Mutuliga Laurentiu – Cristian, identificat cu C.I. seria TR nr. 097982, CNP     
  1700503340022, expert contabil autorizat; 
- Tatu Marinela, identificata cu C.I. seria TR. nr. 094745, CNP 2670829280837,  
  economist; 
-.Gasnea Stan, identificat cu C.I. serie TR 227616, CNP 1530827340019, economist; 
 
VIII. Pentru desfasurarea procedurilor de dobandire a personalitatii juridice se 
împuterniceşte doamna Ion Aurelia, cetăţean roman, domiciliat în municipiul 
Alexandria, str.Bucuresti, Bl.712A, sc.A, etaj 3, ap.10, titular al CI seria TR 
nr.160684, eliberat de Politia municipiului Alexandria la data de 14 iulie 2004.  
Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în 10 (zece) exemplare originale, azi, data 
semnarii.  
 
ASOCIATII 
 
Judetul Teleorman 
Prin presedintele Consiliului Judetean, Dragnea Liviu Nicolae 
(semnatura) 
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Municipiul Alexandria 
Prin Primar, Dragusin Victor 
(semnatura) 
 
 
Municipiul Turnu Magurele 
Prin Primar, Mohanu Nicolae 
(semnatura) 
 
 
Municipiul Rosiorii de Vede 
Prin Primar, Nutu Ion 
(semnatura) 
 
 
Orasul Zimnicea 
Prin Primar, Parvu Petre 
(semnatura) 
 
 
Orasul Videle 
Prin Primar, Militaru Lucian 
(semnatura) 
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