
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

H O T A R A R E 
 
Priveste: asocierea municipiului Alexandria cu unitati administrativ-teritoriale in vederea infiintarii  
               Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Managementul Deseurilor Teleorman”. 
 
 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 
vedere: 
 -expunerea de motive nr. 10187 din 28 aprilie 2009 a Primarului municipiului Alexandria; 
 -raportul de specialitate nr. 10188 din 28 aprilie 2009 al Directiei Administratiei Publice Locale; 
 -rapoartele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 
Alexandria; 
 -prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de unitati publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 -anexele nr. 1 si nr. 2 la Hotararea de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – 
cadru si a statutului – cadru al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile 
de utilitate publica; 
 -prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 -prevederile art. 11-14 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 In temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, “d” si “e”, alin. (5), lit. “a”, alin. (6), pct. 
14, alin. (7), art. 37, art. 45, alin. (2), lit. “f” si alin. (3) precum si art. 115, alin. (1), lit. “b” si alin. (7) din 
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 Art. 1.- Se aproba asocierea municipiului Alexandria cu unitatile administrativ-teritoriale 
prevazute in anexa nr. 1, la prezenta hotarare, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara, de drept privat si utilitate publica prin efectul legii, avand urmatoarele elemente 
constitutive: 
 a) Denumirea Asociatiei este MANAGEMENTUL DESEURILOR TELEORMAN, conform 
dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 72334 din 16 aprilie 2009, eliberata de Ministrul Justitiei;  
 b) Sediul Asociatiei este in Romania, strada Dunarii, nr. 178, municipiul Alexandria, judetul 
Teleorman, sediul Consiliului Judetean Teleorman, parter, camera CIC A + CIC B, proprietate publica a 
judetului Teleorman care va fi folosita fara plata, in baza contractului de comodat nr. 18 din 23 aprilie 
2009; 
 c) Asociatia este constituita pe o durata nedeterminata, incepand cu data inscrierii sale in registrul 
asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Alexandria; 
 d) Vointa de asociere, scopul asocierii: 
 prin semnarea actului constitutiv, asociatii isi exprima vointa de a se asocia in cadrul Asociatiei 
MANAGEMENTUL DESEURILOR TELEORMAN constituita in scopul infiintarii, organizarii, 
reglementarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciilor de salubrizare a 



localitatilor din judetul Teleorman, precum si exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a 
managementului deseurilor menajere din judetul Teleorman; 
 Pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei, se va urmari 
realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, destinate infiintarii, 
monitorizarii si dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente Serviciului de management 
al deseurilor, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia, precum si a planului regional si judetean de 
gestionare a deseurilor. 
 e) Forma de gestiune este gestiunea delegata; 
 f) Patrimoniul initial al Asociatiei este de 40.100 lei constituit din contributia in numerar a 
asociatiilor, din care 1500 lei reprezinta contributia municipiului Alexandria. 
 Art. 2.- Dl. Victor Dragusin – primarul municipiului Alexandria se imputerniceste sa reprezinte 
unitatea administrativ-teritoriala in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara MANAGEMENTUL 
DESEURILOR TELEORMAN si in organele de conducere, calitate in care va semna toate actele necesare 
infiintarii, organizarii si functionarii Asociatiei, mai putin in situatiile in care legea sau statutul impune un 
mandat special. 
 Art. 3.- Dupa ce Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara MANAGEMENTUL DESEURILOR 
TELEORMAN va capata personalitate juridica, Consiliul local al municipiului Alexandria va mandata 
Asociatia sa exercite pe seama si in numele sau, dreptul de delegare a gestiunii Serviciului de salubritate, 
transferand in responsabilitatea Asociatiei, inclusiv dreptul de a concesiona bunuri apartinand domeniului 
public si/sau privat al municipiului Alexandria, care constituie infrastructura tehnico-edilitara aferenta 
Serviciului, in baza unui mandat special conform art. 10, alin. (5) din Legea nr. 51/2006. 
 Art. 4.- Se insuseste Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
MANAGEMENTUL DESEURILOR TELEORMAN, prevazute in anexele 2 si 3, la prezenta hotarare. 
 Art. 5.- (1) Se aproba alocarea sumei de 1500 lei, reprezentand aportul municipiului Alexandria, 
prin Consiliul local al municipiului Alexandria la constituirea patrimoniului initial al Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara MANAGEMENTUL DESEURILOR TELEORMAN. 
 (2) Se aproba alocarea sumei de 1500 lei/luna, constituita din bugetul local al municipiului 
Alexandria, reprezentand cotizatia acestei unitati administrativ-teritoriale, pentru anul 2009. 
 (3) Se aproba alocarea sumei de 50 lei, de la bugetul local, necesara acoperirii cheltuielilor pentru 
procedurile de infiintare a Asociatiei. 
 Art. 6.- Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 7.- Secretarul municipiului Alexandria va transmite prezenta hotarare Institutiei Prefectului 
Judetului Teleorman in vederea exercitarii controlului de legalitate, Primarului municipiului Alexandria, 
Directiei administrare, valorificare patrimoniu, Directiei economice si serviciului public de interes local 
C.T.D.T.D.M. Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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