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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

“Teleormanul”. 

 

 

Prin adresa nr. 1053/26.02.2018, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

“Teleormanul”, solicita acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Alexandria in Adunarea Generala pentru a aproba retragerea comunei Blejesti 

din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul”, motivul retragerii din Asociatie 

nefiind precizat. 

Comuna Blejesti a intrat  ca membru in ADI “Teleormanul” la data de 01.09.2014 prin 

Hotararea nr. 58 a Adunarii Generale a Asociaitiei, cu mandat special acordat prin hotarare de 

catre toti membrii asociati. In toata aceasta perioada nu a platit nicio contributie sub forma de 

cotizatie, dar nici nu s-a putut realiza preluarea serviciului de alimentare cu apa de catre 

Operatorul Regional, din motive justificate din punct de vedere tehnic si legislativ. 

Conform art 12 alin (2) din Statutul Asociatiei, Presedintele asociatiei va convoca 

Adunarea Generala  in cel munt 30 de zile de la data primirii notificarii pentru a informa pe 

toti membrii asociatiei cu privire la aceasta, pentru a analiza consecintele retraferii si 

modificarile ce se impun la actele constitutive ale asociatiei.  

 In conformitate cu prevederile art. 20, alin (5) coroborat cu art. 21, alin (1) din statutul 

Asociatiei 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. 

Ca urmare in conformitate cu prevederile art. 45, alin (6), din Legea nr.215/2001, a 

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun 

elaborarea de catre Directia Juridic Comercial a 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”.  

 Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si 

aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRAGUSIN 


