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H O T Ă R Â R E 

 
Priveste: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, 
prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2019 
 
 
            Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
ordinară, având în vedere: 

-  raportul de aprobare nr. 24174/25.10.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 24175/25.10.2019 al Direcţiei Economice si Direcţiei 

Juridic Comercial; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;  
- Hotărârea nr.27/15.10.2019 a Adunării generale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Teleormanul”; 
- prevederile H.C.L. nr. 99/2006 privind asocierea Consiliului Local al municipiului 

Alexandria cu CJ Teleorman, Consiliile locale Rosiorii de Vede, Turnu Magurele, Videle si 
Zimnicea pentru gestionarea in comun a serviciilor publice de apa si canal, cu modificările si 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 7, lit. „a” coroborat cu art. 11, lit. „b” din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 
52/24.04.2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României; 

 În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1) lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art.1. Se aprobă contribuţia sub formă de cotizaţie, în sumă de 75.000 lei a municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2019. 

Art.2.Începând cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.117/24.04.2019. 
Art.3. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria , prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcţiei Economice şi Direcţiei Juridic Comercial pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare.   
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