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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

La proiectul de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul”.  

 

 

 

Prin expunerea de motive nr. 6702 din 22 martie 2018, 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 Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul”.   

Necesitatea si oportunitatea proiectului. 

Propunerea s-a facut ca urmare a adresei nr. 1053/26.02.2018 a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul”, prin care se solicita acordarea unui mandat 

special, reprezentantului Consiliului local al  municipiului Alexandria in Adunarea Generala a 

Actionarilor, pentru a aproba retragerea din Asociatiei a comunei Blejesti, ca urmare a 

Notificarii nr. 929/14.02.2018 prin care solicita retragerea din Asociatie. 

Legalitatea proiectului. 

 In conformitate cu prevederile art. 20, alin (5) coroborat cu 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. 113 lit m) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se precizeaza “Adunarea generală extraordinară se 

întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: 

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care 

este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.” 

Deoarece propunerea este legala, necesara si oportuna s-a intocmit proiectul de 

hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Alexandria, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

“Teleormanul”.  

 Proiectul impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului local al municipiului Alexandria.  
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