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H O T Ă R Â R E 

 
Priveste: aprobarea contributiei sub forma de cotizaţie a Municipiul Alexandria, 

prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2015 

 
            Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
ordinară, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 5311/17.02.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 5312/17.02.2015 al Direcţiilor Buget Finante, Taxe 

si Impozite si Administratie Publica Locala; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;  
- adresa nr. 695/16.01.2015 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”; 
- prevederile H.C.L. nr. 99/2006 privind asocierea Consiliului Local al municipiului 

Alexandria cu C.J. Teleormanul, Consiliile locale Rosiori de Vede, Turnu Magurele, Videle si 
Zimnicea pentru gestionarea in comun a serviciilor publice de apa si canal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

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

- prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din O.G. 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. 36, alin. (7), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115,  alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă contributia sub forma de cotizatie, în sumă de 30.000 lei a 
Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru 
asociat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleorman”, pentru anul 2015. 

Art.2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria, Direcţiei Buget Finante, Taxe si Impozite  pentru cunoastere si punere in 
aplicare.   
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