
 1

Municipiul Alexandria                                        Anexa nr.2 la 
    Consiliul Local                             Hotărârea nr. 91 din 30 aprilie 2009 

 
ACTUL COSTITUTIV 

 
al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  

 “MANAGEMENTUL DEŞEURILOR TELEORMAN” 
 
 
Cap. I Asociaţii: 
 

1. Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, cu sediul în 
municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 178,  cod de înregistrare 
fiscală 4652686, reprezentat de dl. Liviu Nicolae Dragnea, în 
calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. …din…….; 

2. Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului 
Alexandria, cu sediul în municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.139,  
judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4652660, reprezentat 
de dl. Drăguşin Victor, în calitate de primar, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Alexandria nr. … din ….; 

3. Municipiul Turnu Măgurele, prin Consiliul Local al municipiului 
Turnu Măgurele , cu sediul în municipiul Turnu Măgurele , 
str.Republicii nr.2,  judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 
4253731, reprezentat de dl. Mohanu Nicolae, în calitate de primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Turnu Măgurele nr. … din ….; 

4. Municipiul Roşiorii de Vede , prin Consiliul Local al municipiului 
Roşiorii de Vede, cu sediul în municipiul Roşiorii de Vede, str. 
Dunării nr.58, judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 
4652694, reprezentat de dl. Nuţu Ion, , în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Roşiorii de Vede nr. … din ….; 

5. Oraşul Videle  , prin Consiliul Local al oraşului Videle, , cu sediul în 
oraşul Videle , str. Republicii nr.2, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 6853155, reprezentat de dl. Militaru Lucian  în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al oraşului Videle  nr. … din ….; 

6. Oraşul Zimnicea , prin Consiliul Local al oraşului Zimnicea  , cu 
sediul în oraşul Zimnicea , str.Giurgiului nr….., judeţul Teleorman, 
cod de înregistrare fiscală 4652732, reprezentant de dl. Pârvu 
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Petre, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Zimnicea  nr. … din ….; 

7. Comuna Botoroaga, prin Consiliul Local al comunei Botoroaga, cu 
sediul în comuna Botoroaga, cod poştal 147025, judeţul 
Teleorman, cod de înregistrare fiscală 6691916, reprezentantă de 
dl. Cojocaru Mihail, în calitate de primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Botoroaga  nr. … 
din ….; 

8. Comuna Bujoru, prin Consiliul Local al comunei Bujoru, cu sediul în 
comuna Bujoru, cod poştal 147045, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 4920525, reprezentantă de dl. Chiran Dian, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Bujoru  nr. … din ….; 

9. Comuna Bogdana, prin Consiliul Local al comunei Bogdana, cu 
sediul în comuna Bogdana, cod poştal 1470020, judeţul 
Teleorman, cod de înregistrare fiscală 5044440, reprezentantă de 
dl. Neacşu Mitrică Gigel, în calitate de primar, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bogdana  
nr. … din ….; 

10.Comuna Conţeşti, prin Consiliul Local al comunei Conţeşti, cu 
sediul în comuna Conţeşti, cod poştal 147085, judeţul Teleorman, 
cod de înregistrare fiscală 4568519, reprezentantă de dl. Peţa 
Viorel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Conţeşti nr. … din ….; 

11.Comuna Drăgăneşti Vlaşca, prin Consiliul Local al comunei 
Drăgăneşti Vlaşca, cu sediul în comuna Drăgăneşti Vlaşca, cod 
poştal 147135, judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 
5296560, reprezentantă de dl. Bucur Petre, în calitate de primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Drăgăneşti Vlaşca   nr. … din ….; 

12.Comuna Drăcşenei, prin Consiliul Local al comunei Drăcşenei, cu 
sediul în comuna Drăcşenei, cod poştal 147120, judeţul 
Teleorman, cod de înregistrare fiscală 6692008, reprezentantă de 
dl. Glonţ Ion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Drăcşenei nr. …din ….; 

13.Comuna Dobroteşti, prin Consiliul Local al comunei Dobroteşti, cu 
sediul în comuna Dobroteşti, cod poştal147115, judeţul Teleorman, 
cod de înregistrare fiscală 6853279, reprezentantă de dl. Cristea 
Domnu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Dobroteşti nr. …din ….; 

14.Comuna Găleteni, prin Consiliul Local al comunei Găleteni, cu 
sediul în comuna Găleteni, cod poştal 147150, judeţul Teleorman, 
cod de înregistrare fiscală 6491837, reprezentantă de dl. Cernea 
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George, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Găleteni   nr. … din ….; 

15.Comuna Islaz, prin Consiliul Local al comunei Islaz, cu sediul în 
comuna Islaz, cod poştal 147160, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 4652805, reprezentantă de dl. Geară 
i.Gh.Cătălin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Islaz   nr. … din ….; 

16.Comuna Mereni, prin Consiliul Local al comunei Mereni, cu sediul 
în comuna Mereni, cod poştal 147205, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 6691932, reprezentantă de dl. Stoenescu 
Sergiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Mereni  nr. … din ….; 

17.Comuna Nanov, prin Consiliul Local al comunei Nanov, cu sediul 
în comuna Nanov, str. Dunării nr.180, cod poştal 147215, judeţul 
Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4568420, reprezentantă de 
dl. Grosu Florea, în calitate de primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Nanov nr. .din ….; 

18.Comuna Năsturelu, prin Consiliul Local al comunei Năsturelu, cu 
sediul în comuna Năsturelu, cod poştal 147220, judeţul Teleorman, 
cod de înregistrare fiscală 4781141, reprezentantă de dl. Mocanu 
Ion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Năsturelu nr. … din ….; 

19.Comuna Olteni, prin Consiliul Local al comunei Olteni, cu sediul în 
comuna Olteni, cod poştal 147230, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 6853171, reprezentantă de dl. Mărcuşanu Emil, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Olteni nr. … din ….; 

20.Comuna Piatra, prin Consiliul Local al comunei Piatra, cu sediul în 
comuna Piatra, cod poştal 147245, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 4568527, reprezentantă de dl.Chera Dănuţ, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Piatra nr. … din ….; 

21.Comuna Plopii Slăviteşti, prin Consiliul Local al comunei Plopii 
Slăviteşti, cu sediul în comuna Plopii Slăviteşti, cod poştal 147255, 
judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4652813, 
reprezentantă de dl. Alexe Marcel, în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Plopii Slăviteşti nr. … din ….; 

22.Comuna Rădoieşti, prin Consiliul Local al comunei Rădoieşti, cu 
sediul în comuna Rădoieşti, cod poştal 147290, judeţul Teleorman, 
cod de înregistrare fiscală 6853309, reprezentantă de dl. Cioacă 
Ion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Rădoieşti nr. … din ….; 
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23.Comuna Stejaru, prin Consiliul Local al comunei Stejaru, cu sediul 
în comuna Stejari, cod poştal 147365, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 6692032, reprezentantă de dl.Moise Alexandru 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Stejaru nr. … din ….; 

24.Comuna Suhaia, prin Consiliul Local al comunei Suhaia, cu sediul 
în comuna Suhaia, cod poştal 147370, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 4732580, reprezentantă de dl.Barbu Costel, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Suhaia nr. … din ….; 

25.Comuna Segarcea, prin Consiliul Local al comunei Segarcea, cu 
sediul în comuna Segarcea, cod poştal 147335, judeţul Teleorman, 
cod de înregistrare fiscală 4568640, reprezentantă de dl.Iagăr 
Stelian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Segracea nr. … din ….; 

26.Comuna Siliştea Gumeşti, prin Consiliul Local al comunei Siliştea 
Gumeşti, cu sediul în comuna Siliştea Gumeşti, cod poştal 147350, 
judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 6938073, 
reprezentantă de dl. Petrescu Mihai, în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Siliştea Gumeşti nr. … din ….; 

27.Comuna Ştorobăneasa, prin Consiliul Local al comunei 
Ştorobăneasa, cu sediul în comuna Ştorobăneasa, cod poştal 
147375, judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4652791, 
reprezentantă de d-na. Buzică Niculina, în calitate de primar, legal 
împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Ştorobăneasa nr. … din ….; 

28.Comuna Tătărăştii de Jos, prin Consiliul Local al comunei 
Tătărăştii de Jos, cu sediul în comuna Tătărăştii de Jos, cod poştal 
147390, judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4568403, 
reprezentantă de dl. Pătraşcu Marin, în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Tătărăştii de Jos  nr. … din ….; 

29.Comuna Zâmbreasca, prin Consiliul Local al comunei 
Zâmbreasca, cu sediul în comuna Zâmbreasca, cod poştal 
147445, judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 6826860, 
reprezentantă de dl. Răduţ Marin, în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Zâmbreasca  nr. … din ….. 

 
denumiţi colectiv “Asociaţii” şi individual “Asociatul” ,  
au hotărât să înfiinţeze Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de 
utilitate publică pentru serviciul de “salubrizare a localităţilor ” denumită 
în prezentul act constitutiv “Asociaţia”, în conformitate cu prevederile 
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Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Hotărârii de Guvern nr. 855/2008, precum şi ale Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificările şi 
completările ulterioare, în următoarele condiţii: 
 
Cap.II Denumirea 
 
Denumirea Asociaţiei  este “MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 
TELEORMAN”, numită generic şi “Asociaţia”, conform dovezii privind 
disponibilitatea denumirii nr.72334 din 16 aprilie 2009, eliberată de 
Ministerul Justiţiei. 
Asociaţia se constituie ca persoană juridică de drept privat  şi de utilitate 
publică, prin efectul Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin derogare de la prevederile O.G.nr.26/2000 
cu modificările şi completările ulerioare şi funcţionează pe baza 
Statutului. 
 
Cap. III Sediul  
 
Sediul Asociaţiei este în România, str. Dunării, nr. 178, municipiul 
Alexandria, judeţul Teleorman, sediul Consiliul Judeţean Teleorman, 
parter, camera CIC A + CIC B, proprietate publică a judeţului Teleorman 
care va fi folosită fără plată, în baza contractului de comodat nr.18 din 23 
aprilie 2009,  anexat prezentului Act Constitutiv. 
 
Cap. IV Durata  
 
Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data 
înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa 
Judecătoriei Alexandria. 
 
Cap. V Voinţa de asociere, Scopul Asociaţiei 
5.1. prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa 
de a se asocia în cadrul Asociaţiei “Managementul deşeurilor 
Teleorman” constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, 
finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de 
salubrizare a localităţilor din judeţul Teleorman, precum şi exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a managementului deşeurilor 
menajere din judeţul Teleorman, denumit în continuare 
„Serviciul”/”Serviciile”. 
Pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre ale 
Asociaţiei, se va urmări realizarea în comun a unor proiecte de investiţii 
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publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, monitorizării şi 
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului 
de management al deşeurilor, pe baza strategiei de dezvoltare a 
acestuia, precum şi a planului regional  şi judeţean de gestionare a 
deşeurilor. 
5.2. Scopul prezentat mai sus va putea fi completat de la caz la caz, în 
funcţie de particularităţile locale ale fiecărui membru. 
5.3. Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va 
realiza în baza unui/mai multor contracte de delegare a gestiunii, atribuit 
operatorului/operatorilor, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor speciale aplicabile. 
 
 
Cap. VI Patrimoniul iniţial  
 
6.1.Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 40.100 lei, constituit din 
contribuţia în numerar a asociaţilor, după cum urmează: 

• Judeţul Teleorman  5000 lei 
• Municipiul Alexandria  1500 lei 
• Municipiul Turnu Măgurele 1500 lei 
• Municipiul Roşorii de vede 1500 lei 
• Oraşul Videle   1500 lei 
• Oraşul Zimnicea   1500 lei 
• Comuna Botoroaga    300 lei 
• Comuna Bujoru     300 lei 
• Comuna Bogdana    300 lei 
• Comuna Conţeşti    300 lei 
• Comuna Drăgăneşti Vlaşca   300 lei 
• Comna Drăcşenei    300 lei 
• Comuna Dobroteşti    300 lei 
• Comuna Găleteni    300 lei 
• Comuna Islaz     300 lei 
• Comuna Mereni     300 lei 
• Comuna Nanov     300 lei 
• Comuna Năsturelu    300 lei 
• Comuna Olteni     300 lei 
• Comuna Piatra     300 lei 
• Comuna Plopii Slăviteşti   300 lei 
• Comuna Rădoieşti    300 lei 
• Comuna Stejaru     300 lei 
• Comuna Suhaia     300 lei 
• Comuna Segarcea    300 lei 
• Comuna Siliştea Gumeşti      300 lei 
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• Comuna Ştorobăneasa   300 lei 
• Comuna Tătărăştii de Jos   300 lei 
• Comuna Zâmbreasca    300 lei 
 

6.2.Patrimoniul iniţial al Asociaţiei include şi dreptul de folosinţă gratuită, 
pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului destinat sediului Asociaţiei, din 
municipiul Alexandria str. Dunării, nr.178, judeţul Teleorman, parter cam. 
CIC A + CIC B, făcând parte din patrimonial public al judeţului 
Teleorman, conform contractului de comodat nr. 18 din 23 aprilie 2009. 
6.3.Termenul de 10 ani începe să curgă de la data înregistrării Asociaţiei 
în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la Grefa Judecătoriei Alexandriei. 
6.4. Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 
a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile 
asociaţiilor şi alte contrubuţii de la bugetele locale ale unităţiilor 
administrativ – teritoriale membre şi alte surse de finanţare locale şi 
centrale;  
b)  dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 
c)  donaţii, sponsorizări sau legate; 
d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul 
Asociaţiei. 
6.5. Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi 
economice. 
Cap. VII Primele organe de conducere, administrare şi control 
 
7.1. Organul de conducere al Asociaţiei 
 

A. (1) Adunarea  Generală este organul de conducere al Asociaţiei, 
format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative ale acestora. 
(2) Sunt numiţi de autorităţile deliberative, în calitate de 
reprezentanţi ai asociaţilor pentru a aprticipa la intrunirile Adunării 
Generale, următorii: 
- pentru judeţul Teleorman, domnul Liviu Nicolae Dragnea, 
preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman; 
-  pentru municipiul Alexandria, domnul Drăguşin Victor, primar al 
muncipiului Alexandria; 
- pentru municipiul Turnu-Măgurele, domnul Mohanu Nicolae, 
primar al muncipiului Turnu-Măgurele; 
- pentru municipiul Roşiorii de Vede, domnul Nuţu Ion, primar al 
muncipiului Roşiorii de Vede; 
- pentru oraşul Videle, domnul Militaru Lucian, primar al oraşului 
Videle; 
- pentru oraşul Zimnicea, domnul Pîrvu Petre, primar al oraşului 
Zimnicea; 
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- pentru comuna Botoroaga, domnul Cojocaru Mihail, primar al 
comunei Botoroaga; 

 - pentru comuna Bujoru, domnul Chiran Dian primar al comunei 
Bujoru; 

 - pentru comuna Bogdana, domnul Necşu Mitrică Gigel primar  al 
comunei Bogdana; 

 - pentru comuna Conţeşti, domnul Peţa Viorel, primar al comunei  
 Conţeşti; 
 - pentru comuna Drăgăneşti Vlaşca, domnul Bucur Petre, primar al 

comunei Drăgăneşti Vlaşca; 
 - pentru comuna Drăcşenei, domnul Glonţ Ion, primar al comunei 

Drăcşenei; 
 - pentru comuna Dobroteşti, domnul Cristea Domnu, primar al 

comunei Dobroteşti; 
 - pentru comuna Găleteni, domnul Cernea George, primar al 

comunei Găleteni; 
 - pentru comuna Islaz, domnul Geară I.Gh.Cătălin, primar al 

comunei Islaz; 
 - pentru comuna Mereni, domnul Stoenescu Sergiu, primar al 

comunei Mereni; 
 - pentru comuna Nanov, domnul Grosu Florea, primar al comunei 

Nanov; 
- pentru comuna Năsturelu, domnul Mocanu Ion, primar al comunei 
Năsturelu; 

 - pentru comuna Olteni, domnul Mărcuşanu Emil, primar al 
comunei Olteni; 

 - pentru comuna Piatra, domnul Chera Dănuţ, primar al comunei 
Piatra; 

 - pentru comuna Plopii Slăviteşti, domnul Alexe Marcel, primar al 
comunei Plopii Slăviteşti; 

 - pentru comuna Radoieşti, domnul Cioacă Ion, primar al comunei 
Rădoieşti; 

 - pentru comuna Stejaru, domnul Moise Alexandru, primar al 
comunei Stejaru; 

 - pentru comuna Suhaia, domnul Barbu Costel, primar al comunei 
Suhaia; 

 - pentru comuna Segarcea, domnul Iagăr Stelian, primar al 
comunei Segarcea; 

 - pentru comuna Siliştea Gumeşti, domnul Petrescu Mihai, primar 
al comunei Siliştea Gumeşti; 

 - pentru comuna Ştorobăneasa, doamna Buzică Niculina, primar al 
comunei Ştorobăneasa; 

 - pentru comuna Tătărăştii de Jos, domnul Pătraşcu Marin, primar 
al comunei Tătărăştii de Jos; 
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 - pentru comuna Zâmbreasca, domnul Răduţ Marin, primar al 
comunei ZâmbreascaTătărăştii de Jos; 

 
 (3) Adunarea generală de constituire a desemnat pe 
domnul________ca preşedinte al Asociaţiei şi al Consiliului director care 
are atribuţiile prevăzute în statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia 
în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres 
altfel. 
 
      B. Administrarea Asociaţiei  

(1) Consiliul director este organul executiv al Asociaţiei, constituit 
din 11 reprezentanţi, preşedintele Asociaţiei şi încă 10(zece) membri. 
(2)  Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu director: 

- dl._______________(datele de identificare) preşedintele 
Asociaţiei 

- dl. _____________membru 
- dl._____________ membru 
- dl.______________membru 
- dl.______________membru, etc 

 
 
     C. Controlul financiar al Asociaţiei  
 
     (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie 
de cenzori formată din 3 membri care au fost aleşi de Adunarea generală 
pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii, având 
următoarea componenţă: 
- dl._______________, domiciliat în ……(datele de identificare: nume, 
prenume, cetăţenie, data naşterii, domiciliu, titular al B:I/C:I seria…., 
nr…., eliberat(ă) de…..la data de…..) 
- dl________________, domiciliat în ……(datele de identificare: nume, 
prenume, cetăţenie, data naşterii, domiciliu, titular al B:I/C:I seria…., 
nr…., eliberat(ă) de…..la data de…..) 
- dl________________, domiciliat în ……(datele de identificare: nume, 
prenume, cetăţenie, data naşterii, domiciliu, titular al B:I/C:I seria…., 
nr…., eliberat(ă) de…..la data de…..) 
 
Cap.VIII Dobândirea personalităţii juridice 
 
Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se 
împuterniceşte doamna Dan Carmen Daniela, cetăţean român, nascut la 
data de 09 octombrie 1970, în Bucureşti sector 8, cu domiciliul în oraşul 
Videle str. Republicii nr.8, bl.24 APT, Sc.A, Ap.3, judeţul Teleorman, 
posesor al C.I. seria TR nr. 264007, eliberată de SPCLEP Videle, la data 
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de 17 august 2007, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege, 
pentru înregistrarea Asociaţiei „Managementul Deşeurilor Teleorman”, la 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lîngă grefa Judecătoriei  
Alexandria, sau orice persoană pe care mandatarul şi-o va substitui. 
 
Prezentul act constitutiv a fost redactat în ________(_____) exemplare 
originale, azi, data autentificării. 
 
ASOCIAŢII 

 
Judeţul Teleorman,  
Prin preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
Liviu Nicolae Dragnea 
___________________________________ 
 
 
Municipiul Alexandria, 
prin primar Drăguşin Victor 
_______________________________ 
 
Municipiul Turnu Măgurele, 
prin primar Mohanu Nicolae 
_______________________________ 
 
Municipiul Roşiorii de Vede, 
prin primar Nuţu Ion 
_______________________________ 
 
Oraşul Videle, 
prin primar Militaru Lucian 
_______________________________ 
 
 
 
Oraşul Zimnicea, 
prin primar Pârvu Petre 
________________________________ 
 
 
Comuna Botoroaga, 
prin primar Cojocaru Mihail 
________________________________ 
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Comuna Bujoru, 
prin primar Chiran Dian 
________________________________ 
 
 
Comuna Bogdana, 
prin primar Neacşu Mitrică Georgel 
________________________________ 
 
 
Comuna Conţeşti, 
prin primar Peţa Viorel 
________________________________ 
 
 
Comuna Drăgăneşti Vlaşca, 
prin primar Bucur Petre 
________________________________ 
 
 
 
 
Comuna Drăcşenei, 
prin primar Glonţ Ion 
________________________________ 
 
Comuna Dobroteşti, 
prin primar Cristea Domnu 
________________________________ 
 
 
Comuna Găleteni, 
prin primar Cernea George 
________________________________ 
 
 
Comuna Islaz, 
prin primar Geară I.Gh.Cătălin 
________________________________ 
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Comuna Mereni, 
prin primar Stoenescu Sergiu 
________________________________ 
 
 
Comuna Nanov, 
prin primar Grosu Florea 
_________________________________ 
 
 
Comuna Nasturelu, 
prin primar Mocanu Ion 
_________________________________ 
 
 
Comuna Olteni, 
prin primar Mărcuşanu Emil 
_________________________________ 
 
 
Comuna Piatra,  
prin primar Chera Dănuţ 
_________________________________ 
 
 
Comuna Plopii Slăviteşti, 
prin primar Alexe Marcel 
_________________________________ 
 
 
Comuna Rădoieşti, 
prin primar Cioacă Ion 
_________________________________ 
 
 
Comuna Stejaru, 
prin primar Moise Alexandru 
_________________________________ 
Comuna Suhaia, 
prin primar Barbu Costel 
_________________________________ 
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Comuna Segarcea, 
prin primar Iagăr Stelian 
_________________________________ 
 
 
Comuna Siliştea Gumeşti, 
prin primar Petrescu Mihai 
_________________________________ 
 
 
Comuna Ştorobăneasa, 
prin primar Buzică Niculina 
__________________________________ 
 
 
Comuna Tătărăştii de Jos, 
prin primar Pătreşcu Marin 
__________________________________ 
 
 
Comuna Zâmbreasca, 
prin primar Răduţ Marin 
__________________________________ 
 
 
* semnătura si ştampila 


