
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: acordareaunuimandat special reprezentantuluiConsiliului local al municipiului 
Alexandriain AdunareaGeneralaaAsociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a 
votafavorabiliesirea din asociatie a comuneiBranceni, judetulTeleorman

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetulTeleorman, intrunit in sedintaordinara, 
avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4489/20.02.2020 a Primaruluimunicipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 4490/20.02.2020 al BirouluiCancelarie, Sisteme de 

Management; 
- avizulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;
- adresa nr. 1369/28.01.2020 a Asociatiei de DezvoltareIntercomunitara “Teleormanul”
- prevederile art. 10, alin. (5) dinLegea nr. 51/2006 a serviciilorcomunitare de 

utilitatipublice, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare;
- prevederile art. 21 alin. (1) din StatutulAsociatiei de DezvoltareIntercomunitara 

“TELEORMANUL”;
- prevederile art. 129, alin. (1) sialin (2) lit. (d) din OUG nr. 57/2019 

privindCoduladministrativ al Romaniei;
In temeiulprevederilor art. 196, alin (1), lit. (a) din OUG nr. 57/2019 

privindCoduladministrativ al Romaniei, 

H O T A R A S T E

Art. 1. Se acordamandat special, domnuluiAugustinIoan, reprezentantulConsiliului 
local al municipiului Alexandria in AdunareaGenerala a Asociatilor la A.D.I. 
“TELEORMANUL”, pentru a votafavorabiliesirea din asociatie a comuneiBranceni, 
judetulTeleorman.

Art.2. PringrijaSecretarului General alMunicipiului Alexandria, prezentahotarareva fi 
transmisaInstitutieiPrefectuluiJudetuluiTeleormanpentruverificarealegalitatii, 
Primaruluimunicipiului Alexandria, Asociatiei de DezvoltareIntercomunitara 
“Teleormanul” sipersoaneinominalizate la art. 1 pentrucunoasteresipunere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZA
CONSILIER,                                                 SECRETAR GENERAL,

Curea Gina Georgeta AlexandruRazvanCeciu
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. din 20.02.2020

REFERAT DE APROBARE

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului 
Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiilor la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
„Teleormanul”, pentru a vota favorabil iesirea din asociatie a Comunei Branceni, judetul Teleorman.

Prin adresa nr. 1369/28.01.2020, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”, 
solicita acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in 
Adunarea Generala a Asociatilor la A.D.I. „Teleormanul”, pentru a vota favorabil iesirea din asociatie 
a Comunei Branceni, judetul Teleorman.

La art. 10, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se prevede ca „unitatile administrativ-teritoriale 
pot mandata asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati 
publice, in conditiile stabilite prin actul constitutiv si statutul asociatiei, sa exercite, in numepe si pe 
seama lor, atributiile, drepturile si obligatiile prevazute la art. 8, alin. (3), la art. 9 si la art 32, cu 
exceptia celor prevazute la art. 8, alin (3) lit. c), d), f), g) si h), la art. 9 alin. (1) lit. d), respectiv alin. 
(4) lit. d0 si la art. 32 alin (4). Exercitarea atributiilor, drepturilor si obligatiilor prevazute la art. 8 alin. 
(3) lit. a), i), j), si k), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin (2) lit. a), d) si g), la art. 9, alin. (3) so la art. 
32 alin. (2) si (3) este conditionata de primirea in prealabil a unui mandat special din partea 
autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei”.

In conformitate cu prevederile cu art. 21, alin (1) din statutul Asociatiei, hotararea se ia in 
prezenta si cu votul tuturor asociatilor, cvorum si majoritate obligatorii la orice convocare si numai in 
baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil prin hotarare a autoritatilor deliberative.

Ca urmare in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ al Romaniei, propun elaborarea de catre Biroul Cancelarie, Sisteme de Management a 
unui proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local 
al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiilor la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara „Teleormanul”, pentru a vota favorabil iesirea din asociatie a Comunei Branceni, 
judetul Teleorman, proiect care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si 
aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,

Victor DRĂGUŞIN



MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
BIROUL CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. 4490 din 20.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al 
municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a
vota favorabil iesirea din asociatie a comunei Branceni, judetul Teleorman.

Prin referatul de aprobare nr. 4489/20.02.2020, primarul municipiului Alexandria, dl. 
Victor Dragusin, propune intocmirea unui proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat 
special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a 
Asociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a vota favorabil iesirea din asociatie a comunei 
Branceni, judetul Teleorman.

Propunerea s-a facut ca urmare a adresei nr. 1369/28.01.2020 a A.D.I. “Teleormanul”, al 
carui membru asociat este si municipiul Alexandria, prin care se solicita acordarea unui mandat 
special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a 
Asociatiilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a vota favorabil iesirea din asociatie a comunei 
Branceni, judetul Teleorman.

In conformitate cu prevederile art. 21, alin. (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “Teleormanul”, hotararea se ia in prezenta si cu votul tuturor asociatilor, cvorum 
si majoritate obligatorii la orice convocare si numai in baza unui mandat special, acordat expres, 
in prealabil prin hotarare a autoritatilor deliberative.

La art. 10, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se prevede ca „unitatile administrativ-
teritoriale pot mandata asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile 
de utilitati publice, in conditiile stabilite prin actul constitutiv si statutul asociatiei, sa exercite, in 
numepe si pe seama lor, atributiile, drepturile si obligatiile prevazute la art. 8, alin. (3), la art. 9 si 
la art 32, cu exceptia celor prevazute la art. 8, alin (3) lit. c), d), f), g) si h), la art. 9 alin. (1) lit. 
d), respectiv alin. (4) lit. d0 si la art. 32 alin (4). Exercitarea atributiilor, drepturilor si obligatiilor 
prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a), i), j), si k), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin (2) lit. a), d) si 
g), la art. 9, alin. (3) so la art. 32 alin. (2) si (3) este conditionata de primirea in prealabil a unui 
mandat special din partea autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre 
ale asociatiei”.

Deoarece propunerea este necesara, legala si oportuna, a fost intocmit proiectul de 
hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al 
municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a 
vota favorabil iesirea din asociatie a comunei Branceni, judetul Teleorman, proiect care 
impreuna cu intreaga documentatie urmeaza sa fie supus dezbaterii  si aprobarii Consiliului local 
al municipiului Alexandria.

SEF BIROU,
Plosceanu Cristian


