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H O T A R A R E 
 
 

 
Priveste: modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de  
               Dezvoltare Intercomunitara TELEORMANUL. 
 
 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 
ordinara, avand in vedere: 
 -expunerea de motive nr. 8785 din 08 aprilie 2009 a Primarului municipiului 
Alexandria; 
 -raportul de specialitate nr. 8786 din 08 aprilie 2009 al Directiei Administrare, 
Valorificare Patrimoniu; 
 -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 
municipiului Alexandria; 
 -adresa nr. 39/2009 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara TELEORMANUL; 
 -prevederile art. 17, alin. (2) lit. “h” din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara TELEORMANUL, aprobat prin H.C.L. nr. 67 din 31.03.2008; 
 -prevederile art. 21, alin. (2), lit. “f” si ale art. 23, alin. (1) din O.G.R. 26/2000 cu 
privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile art. 10, alin. (6) si (8) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilitati publice, modificata; 
 -prevederile art. 3 din H.G.R. nr. 855/28.08.2008, pentru aprobarea Actului 
Constitutiv-cadru si a Statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu 
obiect de activitate serviciile de utilitati publice; 
 -revederile art. 57 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
 -prevederile art. 17 si art. 36, alin. (7), lit. “c” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 
 
 



 In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 
nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
 

H O T A R A S T E : 
 
 Art. 1.- Se modifica si se completeaza Actul Constitutiv al Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara TELEORMANUL si va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 
1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2.- Se modifica si se completeaza Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara TELEORMANUL si va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 2, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 3. Pe data prezentei inceteaza aplicabilitatea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 
146 din 30 noiembrie 2007 si ale art. 1 din H.C.L. nr. 67 din 31 martie 2008. 
 Art. 4.- Prin grija Serviciului secretariat-administrativ, prezenta hotarare va fi 
transmisa Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, 
Primarului municipiului Alexandria, Directiei Administrare, Valorificare Patrimoniu si 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara TELEORMANUL, pentru cunoastere si punere 
in aplicare. 
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