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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

 

Priveste: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a municipiului Alexandria, prin 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat la Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2019 

 

 

Prin expunerea de motive nr.24174/25.10.2019, Primarul municipiului Alexandria propune 

elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a 

municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat 

al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2019. 

 

1. Necesitatea aprobării acestui proiect de hotărâre este determinată de alocarea 

contribuţiei sub formă de cotizaţie pentru anul 2019 a municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 

municipiului Alexandria în calitate de membru asociat pentru Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „ Teleormanul”. 

Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria în asociere cu Consiliul 

Judeţean Teleorman si Consiliile locale Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede, Zimnicea şi Videle au 

înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” având ca scop furnizarea în comun a 

serviciilor de apă potabilă şi apă uzată pe raza de competenţă a unitaţilor administrativ-teritoriale 

membre, precum şi realizarea în comun a unor priecte de investiţii.  

Potrivit prevederilor art. 7, lit. „a”,art.23 alin.(2) lit.,,b”  coroborat cu art. 24, alin. (4) din 

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” aprobat prin hotărârea menţionată, 

fiecare dintre asociaţi are obligaţia de a achita cotizaţia anuală. 

 

2. Oportunitatea şi analiza tehnico-economică a aprobării contribuţiei sub formă de 

cotizaţie a municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” pentru anul 2019, este determinată de asigurarea surselor 

de finanţare pentru funcţionarea Asociaţiei, ceea ce reprezintă una din obligaţiile membrilor asociaţi. 

În acest sens prin Hotărârea nr.27/15.10.2019 a Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Teleormanul” se stabileşte cuantumul cotizaţiei datorate de municipiul Alexandria, 

prin Consiliul Local al municipiului Alexandria în sumă de 75.000,00 lei pentru anul 2019 . 

 

3.   Legalitatea aprobării acestui proiect de hotărâre constă în aplicarea prevederilor: 

- Hotărârea nr.27/15.10.2019 a Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Teleormanul”; 



- prevederile H.C.L. nr. 99/2006 privind asocierea Consiliului Local al municipiului 

Alexandria cu CJ Teleorman, Consiliile locale Rosiorii de Vede, Turnu Magurele, Videle şi Zimnicea 

pentru gestionarea în comun a serviciilor publice de apă şi canal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 7, lit. „a” art.23 alin.(2) lit.,,b”  coroborat cu art. 24, alin. (4) din Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

nr. 52/24.04.2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului 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. 129, alin. (2), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României; 

 

4. Eşalonarea în timp: hotărârea îşi va produce efecte pe tot parcursul exerciţiului bugetar 

al anului 2019. 

 

În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
al României, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea aprobării cotizaţiei 
datorată de municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2019. 
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