
ROMÂNIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂRE
Priveste: darea in administrare  a 96 containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje,

aparținând domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria, către ASOCIAȚIA de 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR TELEORMAN”.  

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în sedințã ordinară, având în vedere:
- referatul de aprobare nr.10608/21.05.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul  de specialitate nr..10609/21.05.2020 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Economice, al Direcției 

Juridic Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
-prevederile HCL nr.265/26.11.2009  privind aprobarea unor amplasamente din domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria pentru precolectarea deșeurilor menajere;
- prevederile HCL nr.110/22.05.2009 privind aprobarea amplasamentelor din domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria pentru amenajarea punctelor de pre-colectare deșeuri menajere;
- prevederile art 31, art.59 din  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
-prevederile art.19, art.20, alin (5), lit.a) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- prevederile art. 92, alin (2), lit.c) , art. 129,alin.(1), alin(2) , lit.c), alin.(6) lit.b) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 

privind Codul administrativ al României;
- prevederille art. 297, alin (1), lit. a), art. 298, art.299, art.300, art.301 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ al României;
În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin. (1), alin (3) lit. g) si alin(5) si ale art.196, alin (1), lit.a) 

din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României:

HOTÃRÃŞTE:

Art.1. Se aprobă darea in administrare  a 96 containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor de 
ambalaje, aparținând domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria, către ASOCIAȚIA de 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR TELEORMAN” cu elementele de 
identificare prevăzute in anexa nr. 1- listă, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Contractul de dare in administrare  a 96 containere pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor de ambalaje, aparținând domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria prevazut in 
anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se imputernicește Primarul municipiului Alexandria să semneze contractul de dare in administrare ,   
actele adiționale ulterioare care vor fi incheiate cu ASOCIAȚIA de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ 
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR TELEORMAN”.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, 
Direcției Patrimoniu, Direcției Economice, Direcției Juridic Comercial si ASOCIAȚIEI de DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR TELEORMAN”, pentru cunoaștere si aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚÃ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER,                                                 SECRETAR GENERAL,

Ioan AUGUSTIN                                                                      Alexandru Răzvan CECIU
ALEXANDRIA
Nr. 153 din 27 mai 2020



Judetul Teleorman
Primãria Municipiului Alexandria
Directia Patrimoniu
Directia Economica
Directia Juridic Comercial
Nr.10609/21.05. 2020

RAPORT  DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre ce priveste darea in administrare  a 96 containere pentru colectarea selectivă
a deșeurilor de ambalaje, aparținând domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria, 
către ASOCIAȚIA de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 
TELEORMAN”.  

NECESITATEA:
Prin referatul de aprobare nr.10608/21.05.2020 Primarul muncipiului Alexandria d-l Victor Drăgușin, 

propune un proiect de hotărâre cu privire la darea in administrare  a 96 containere pentru colectarea selectivă
a deșeurilor de ambalaje, aparținând domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria, catre 
ASOCIAȚIA de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR TELEORMAN”.  

OPORTUNITATEA :
Comform prevederilor Art. 20, alin (5), lit.a) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, care mentioneaza:

(5)Unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia: 
a)să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială şi energetică a 
fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din 
aceleaşi materiale;

Comform prevederilor art.59,alin (1) lit. f) din  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor:
(1) Autoritățile administrației publice locale, inclusiv a municipiului București, au următoarele obligații:

f) asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere 
specifice fiecărui tip de deșeu, precum și funcționalitatea acestora

Conform art.19 din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje, care mentioneaza :

Art. 19 Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării selective, deşeurile de ambalaje 
se colectează în containerele inscripţionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt 
destinate şi fabricate sau inscripţionate în mod corespunzător în culorile albastru - pentru deşeuri de 
hârtie - carton, galben - pentru deşeuri de plastic, metal şi materiale compozite, verde/alb - pentru 
deşeuri de sticlă colorată/albă şi roşu - pentru deşeuri periculoase.

In acest sens au fost achizitionate un nr. de 96 containere speciale avand culorile albastru, galben si 
verde pentru colectarea deșeurilor de ambalaje si reciclabile care vor fi amplasate in locurile aprobate, situate 
pe  domeniul public de interes local al municipiului Alexandria.

In temeiul ART. 108,  lit a) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României,  Consiliul 
Local al Municipiului Alexandria poate da in administrare bunurile inventariate – containere plastic pentru 
colectarea deșeurilor de ambalaje din deșeurilor municipale, ce aparțin domeniului  privat de interes local  
dupa cum este mentionat in prezentul cod administrativ, astfel: “ca bunurile ce aparţin domeniului public sau 
privat, local sau judeţean, după caz, să fie: a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din 
subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate;



b) concesionate;
c) închiriate;
d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;
e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.”

Drepturile si obligațiile administratorului sunt prevazute in articolul 300 din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ al României care ,menționează: 
“Drepturi şi obligaţii

(1)  Autorităţile administraţiei publice centrale, instituţiile publice şi regiile autonome din subordinea 
acestora, precum şi instituţiile publice şi regiile autonome din subordinea autorităţilor publice locale au 
următoarele drepturi şi obligaţii: 

a) folosirea şi dispunerea de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de 
actul de constituire;

b) asigurarea pazei, protecţiei şi conservarea bunurilor, ca un bun proprietar, şi suportarea tuturor 
cheltuielilor necesare unei bune funcţionări;

c) efectuarea formalităţilor necesare cu privire la închiriere, în limitele actului de dare în administrare şi cu 
respectarea legislaţiei aplicabile;

d) culegerea fructelor bunului;
e) efectuarea de lucrări de investiţii asupra bunului, în condiţiile actului de dare în administrare şi a 

legislaţiei în materia achiziţiilor publice;
f) suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare de folosinţă, 

în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;
g) acordarea dreptului de servitute, în condiţiile legii;
h) obţinerea avizelor pentru planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului şi interesului public şi destinaţiei 

bunului;
i) obţinerea avizelor pentru lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a caracteristicilor tehnice ale bunurilor;

j) reevaluarea bunurilor, în condiţiile legii;
k) semnarea procesului-verbal de vecinătate, fără schimbarea regimului juridic al bunului;
l) semnarea acordului de avizare a documentaţiei de carte funciară pentru obţinerea certificatului de 

atestare a edificării construcţiilor;
(2)  Bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii actului de dare în 

administrare.
(3)  Dreptul de administrare se înscrie în cartea funciară de către titularul acestui drept.”

In conformitate cu prezentul cod administrativ, art.92, alin (2) lit b) care prevede : 
În accepţiunea prezentului cod, în categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate 

publică în unităţile administrativ-teritoriale se includ:
a) instituţii publice de interes local sau judeţean;
b) societăţi şi regii autonome înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare 

societăţi şi regii autonome de interes local sau judeţean;
LEGALITATEA:
Prezentul proiect de hotărâre supus spre aprobare este susținut din punct de vedere legal de următoarele 

prevederi de acte normative:
-prevederile HCL nr.265/26.11.2009  privind aprobarea unor amplasamente din domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria pentru precolectarea deșeurilor menajere;
- prevederile HCL nr.110/22.05.2009 privind aprobarea amplasamentelor din domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria pentru amenajarea punctelor de pre-colectare deșeuri menajere;
- adresa nr.334/11.03.2020 a ASOCIAȚIEI de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL 

DEŞEURILOR TELEORMAN”;



- prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcțiilor , republicata cu modificările si 
completările ulterioare;

- prevederile art 31, art.59 din  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicata;
-prevederile art.19, art.20, alin (5), lit.a) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- prevederile art. 92, alin (2), lit.c) , art. 129,alin.(1), alin(2) , lit.c), alin.(6) lit.a) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 

privind Codul administrativ al Romaniei;
- prevederille art. 297, alin (1), lit. a), art. 298, art.299, art.300, art.301 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ al Romaniei;
Urmare a cadrului legislativ si a celor mentionate anterior se propune darea in administrare  a 96 

containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje, aparținând domeniului privat de interes local
al  municipiului Alexandria, către ASOCIAȚIA de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL 
DEŞEURILOR TELEORMAN”

Propunerea privind darea in administrare  a 96 containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor de 
ambalaje, aparținând domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria, către ASOCIAȚIA de 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR TELEORMAN”, consideram ca este 
legală, necesară și oportună si se va intocmi proiectul de hotărâre, care impreuna cu intreaga documentație va 
fi supus spre dezbatere si adoptare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director executiv,                                                                               Director executiv,

Dumintru OPREA Haritina GAFENCU   

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Director executiv,

Postumia CHESNOIU

Red.BD



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.10608/21.05.2020

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre ce privește darea in administrare  a 96 containere pentru colectarea selectivă
a deșeurilor de ambalaje, aparținând domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria, 
către ASOCIAȚIA de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 
TELEORMAN”.  

Conform art.19 din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje, care mentioneaza :

Art. 19 Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării selective, deşeurile de ambalaje 
se colectează în containerele inscripţionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt 
destinate şi fabricate sau inscripţionate în mod corespunzător în culorile albastru - pentru deşeuri de 
hârtie - carton, galben - pentru deşeuri de plastic, metal şi materiale compozite, verde/alb - pentru 
deşeuri de sticlă colorată/albă şi roşu - pentru deşeuri periculoase.

Conform prevederilor art.59,alin (1) lit. f) din  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor:
(1) Autoritățile administrației publice locale, inclusiv a municipiului București, au următoarele obligații:

f) asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere 
specifice fiecărui tip de deșeu, precum și funcționalitatea acestora

In acest sens au fost achiziționate un nr de 96 containere speciale având culorile albastru, galben si 
verde pentru colectarea deșeurilor de ambalaje si reciclabile care vor fi amplasate in locurile aprobate, situate 
pe  domeniul public de interes local al municipiului Alexandria.

In conformitate cu prevederile ART. 108 din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al 
României care menționeaza următoarele :

“Administrarea domeniului public şi privat  al unităţilor administrativ-teritoriale
Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, 

ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:
a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-

teritoriale care le are în proprietate;
b) concesionate;
c) închiriate;
d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;
e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.”
Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136, alin (1) si alin. (3) din 

OUG 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României, propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu, 
a unui proiect de hotărâre cu privire la darea in  administrare    a 96 containere pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor de ambalaje, aparținând domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria, către 
ASOCIAȚIA de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR TELEORMAN”.  

Proiectul de hotărâre impreună cu toată documentația va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,

Victor DRĂGUŞIN

Red. B.D.



JUDEȚUL TELEORMAN                                                                 ANEXA  nr.1 la
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                   H.C.L. nr. 153 din 27 mai 2020
CONSILIUL LOCAL

LISTA

CU ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A BUNURILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI                           
ALEXANDRIA, CARE SE DAU IN ADMINISTRARE CĂTRE ASOCIAȚIA de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL 

DEŞEURILOR TELEORMAN

Denumirea bunurilor inventariate curent

204862

204863 -

204860

-

204866

1,00

1.606,50

1,00

1,00

1,00

1.606,50



1.606,50

22 -

204870

26 1,00

27

28

29 204874 -

30 204875 -

31 204872

204873

33 204830

204831 1,00

204828 1,00

1,00

204834 1,00

1,00

1,00

1,00

- 1,00

204821

1,00

1,00

1,00

1,00



50 1,00

1,00

52 204845 1,00 1.606,50

204850 1,00

54 204851 1,00

55 204848 1,00

56 204849 - 1,00

57 204838 -

58 204839 -

59 204836

204837 -

204842

204843

204840 - 1.606,50

204841

204905 1.606,50 1.606,50

204904

204907 1,00 1.606,50

204906 1,00 1.606,50

204901 1,00

204900 1,00 1.606,50

204903 1,00 1.606,50

204902 1,00

204913 1.606,50

204912 1,00

204915 1,00

204914 1,00 1.606,50

204909 1,00 1.606,50

204908 1,00



204911 1,00

80 204910

204889 -

204888

204891 1,00

204890 -

204885 1,00

86 204884 1,00

87 204887

204886 -

204897

204896 1.606,50

204899 1,00

204898

204893 1,00

204892 1,00

204895 1,00

204894

TOTAL

PREŞEDINTE ŞEDINTĂ,

CONSILIER,

Ioan AUGUSTIN









JUDEȚUL TELEORMAN                                                                                                       ANEXA NR. 2  LA
CONSILIUL LOCAL                                        HCL nr. 153/   27 mai   2020
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONTRACT 

DE DARE ÎN ADMINISTRARE 

Nr._____________/_________2020

.          In temeiul art. 129,alin.(1),  alin (2),  lit c), alin.(6) lit. b) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ al Romaniei, Legii nr. 186/2013, s-a incheiat prezentul contract de dare in administrare si in baza HCL 
nr.…………din  27 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

I. PARTILE CONTRACTANTE:

Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu sediul in municipiul Alexandria, strada 
Dunarii, nr. 139, cod. 140030, judetul Teleorman, cod fiscal nr. 4652660, telefon 0247/317732, fax 0247/317728, 
cont bancar nr. RO66TREZ61621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentat de domnul Primar 
Victor DRĂGUŞIN, avand  calitate de PROPRIETAR, pe de o parte,

si
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR TELEORMAN”, cu 
sediul social : Municipiul  Alexandria, strada Ion Creangă, nr. 52-54,  județul Teleorman CP 140042, tel. 0729 483 
355, e-mail:adi_mdtr@yahoo.com , reprezentată prin Bogdan Florentin Ciobanu director executiv , in calitate de 
ADMINISTRATOR pe de alta parte.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul contractului il constituie darea in administrare a 96 containere pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor de ambalaje, aparținând domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria, către ASOCIAȚIA de 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR TELEORMAN” avand elementele de 
identificare prevăzute in anexa nr. 1 – lista la HCL nr ______din 27 mai 2020, care face parte integrantă din  
prezentul contract.

Art.2. Administratorul se obliga sa utilizeze  containerele  incredințate spre administrare potrivit destinației 
stabilite de colectarea deseurilor de ambalaje.    Predarea- primirea containerelor se va consemna in procesul verbal 
de predare – primire ce va fi incheiat de părti in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii contractului.

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art.3. (1) Durata contractului de administrare este de 10( zece) ani si intra in vigoare de la data predarii prin 
proces verbal de predare primire a containerelor identificate potrivit art.1.

(2) Prezentul Contract de Administrare va putea fi modificat prin acordul părtilor, prin act aditional aprobat 
prin Hotărârea  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

IV. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI



Art.4. Proprietarul se obligă:
a) sa predea spre administrare bunurile, in baza unui proces verbal de predare – primire in termen de cel mult 

15 zile de la data incheierii contractului;
b) Sa sprijine administratorul in vederea obtinerii avizelor legale de funcționare, pentru activitatea desfășurată;
c) Asigura informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din 

cadrul cartierelor  blocurilor de locuințe;
d) Acționeaza pentru refacerea si protecția mediului;
e) Asigur si răspund pentru monitorizarea activităților locuitorilor legate de colectarea deșeurilor municipale 

rezultate la aceste platforme

V. OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI

Art.5. Administratorul se obliga:
a) sa preia in administrare bunurile ce fac obiectul prezentului contract pe baza de proces verbal de predare 

- primire ;
b) sa respecte reglementarile legale aplicabile in realizarea obiectului sau de activitate si sa controleze felul

in care persoanele fizice si juridice care activeaza in zonele blocurilor de locuinte respecta prevederile 
legale in vigoare aplicabile gestionarii deseurilor  ;

c) sa stabileasca potrivit legii conditiile de exploatare  a containerelor ;
d) asigura si raspund pentru colectarea separata, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finala 

a deseurilor
e)pentru bunurile imobile date spre administrare, orice lucrari de modernizare si consolidare se efectueaza 

numai cu acordul sau avizul prealabil al Consiliului Local al municipiului Alexandria;
f) are obligatia sa permita accesul proprietarului ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla 

bunurile incredintate si starea acestora;
g) la incetarea darii in administrare, administratorul este obligat sa restituie bunul cel putin in aceeasi stare in 

care l-a primit conform celor descrise in procesul verbal de predare-primire incheiat la data perfectarii 
contractului, situatie ce va fi consemnata intr-un proces  verbal;

h) sa nu cesioneze drepturile si obligatiile care rezulta din prezentul contract de administrare.
i) administratorul raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunurilor incredintate care s-ar datora culpei 

sale;
j) sa respecte intocmai normele de prevenire si stingere a incendiilor.
k) sa raspunda de pagubele pricinuite de incendii, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, 

forta majora sau defect de constructie, ori prin comunicarea focului de la o cladire vecina;
l) sa achite impozite si taxele prevazute de lege, daca este cazul;
m) sa asigure urmarirea comportarii in exploatare a bunurilor mobile si imobile potrivit legii;
n) sa raspunda in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare;
o) sa arate in fata instantei titularul dreptului de proprietate in litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate,in 

caz contrar purtand raspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neandeplinirii acestei obligatii.

VI. DREPTURILE PĂRȚILOR

Art. 6. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 
TELEORMAN” are urmatoarele drepturi:

a) Sa posede, sa foloseasca si sa administreze  containerele, in limitele normelor legale in vigoare, ale 
hotararilor Consiliului Local al municipiului Alexandria si ale prezentului contract;

b) Sa beneficieze de exploatreacontainerelor;
c) Sa incaseze si sa foloseasca  sumele rezultate din exploatarea si administrarea bunurilor cu 

respectarea tuturor prevederilor legale.



Art.7. Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, are urmatoarele drepturi:
a) sa controleze lunar, modul cum sunt folosite si intretinute bunurile cu respectarea destinatiei stabilite de 

catre proprietar;
b) sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise in administrare;
c) la incetarea contractului sa preia bunurile in starea in care a fost transmise si, dupa caz, cu 

imbunatatirile aduse;
.

VII. PLATA/PREȚUL

Art.8. Asigurarea administrarii containerelor de colectare deșeuri municipale de catre societatea 
administrator in numele Municipiului Alexandria, se face cu titlu gratuit.

VIII. INCETAREA ADMINISTRĂRII

Art.9. Contractul inceteaza prin:
a) Acordul de vointa, exprimat in scris, al partilor contractante;
b) Desfiintarea titlului proprietarului; proprietarul nu este raspunzator de schimbarea regimului juridic al 

imobilului ca urmare a unor reglementari legale adoptate dupa semnarea prezentului contract sau ca 
urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind in drept sa pretinda nici un fel de despagubiri 
de la proprietar;

c) Prin revocare, numai daca administratorul nu-si exercita drepturile si obligatiiile ce deriva din  prezentul 
contract;

IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.10. Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza 
celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in functie de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o 
expertiza tehnica.

Art.11. Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea 
necorespunzatoare, total sau partial, a oricarei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca 
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei a fost cauza de forta majora, asa cum este definita 
de lege, cu conditia notificarii in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

X. DISPOZIȚII FINALE

Art.12. Modificarea contractului se poate face in limitele legislatiei romane, cu acordul partilor, prin act 
aditional, care face parte integranta din prezentul contract, exceptie facand hotararile Consiliului Local al municipiului 
Alexandria sau alte acte normative – legi, hotarari de Guvern, ordonante, ale caror prevederi sunt imperative si nu 
fac obiectul unui act aditional.

Art.13. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, 
iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente.

Art.14. Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.
Art.15. Prezentul contract de administrare s-a incheiat in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare 

parte, astazi……………………..

PROPRIETAR,                                                                                 ADMINISTRATOR ,



MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                           ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ

„ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 
TELEORMAN”

PRIMAR,                                                                                     DIRECTOR executiv ,

Victor DRĂGUŞIN                                                                           Bogdan Florentin Ciobanu           

PREŞEDINTE DE ŞEDINTÃ
CONSILIER,

Ioan AUGUSTIN


