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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Priveste: desemnarea unui reprezentant al  Municipiului Alexandria in Consiliul de 

Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ALEXANDRIA” 

 
1. OPORTUNITATE 

Prin expunerea de motive nr. 4447/26.02.2018, Primarul municipiului Alexandria, dl. 

Victor Dragusin, propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la  desemnarea unui 

reprezentant al Municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie al Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara „ALEXANDRIA”. 

  
2. NECESITATE 

Prin adresa nr.5/22.02.2018, inregistrata in evidentele Primariei Municipiului Alexandria 

sub nr.4360/26.02.2018, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Alexandria ne face cunoscut 

faptul ca organelor de conducere ale asociatiei le-au expirat mandatele pentru care au fost numiti.  

Ca urmare, trebuie sa se desemneze un alt reprezentant al municipiului Alexandria in 

Consiliul de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ALEXANDRIA” si 

ulterior, conform statutului asociatiei, sa se desemneze organele de conducere ale aceste 

asociatii.. 
 

3. LEGALITATE 

Propunerea se face in conformitate cu prevederile art. 14, alin (1) din statutul Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara „ALEXANDRIA” unde se prevede ca: Consiliul de Administratie 
este organul de conducere al asociatiei, format din toti reprezentantii asociatilor, desemnati prin 

hotarare a autoritatilor deliberative ale acestora.  

Art. 36, alin (2), lit “e” si ale alin (7), lit. “c” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede 

ca, consiliul local  „ hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi 

administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi 

internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor 

interese comune”. 

 
   Faţă de cele arătate, consideram ca propunerea este legala, necesara si oportuna si se va  

intocmi proiectul de hotarare pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 

municipiului Alexandria in A.G.A a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”, 

proiect de hotarare, care impreuna cu intreaga documentatie , va fi supus spre dezbatere si 

aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 

SEF SERVICIU, 

POSTUMIA CHESNOIU 


