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  H O T Ă R Â R E 

 

 

 Privește: acordarea unui mandat special  reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria 

pentru participarea cu drepturi depline în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, în situațiile în care reprezentantul de 

drept în Asociație nu poate participa 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere : 

- Referatul de aprobare  nr. 96272 din 23.11.2022 al Primarului Municipiului Alexandria; 

- Raportul comun de specialitate nr. 96273 din 23.11.2022 al Direcției Juridic Comercial,  al 

Direcției Economice și al Compartimentului Guvernanță Corporativă; 

- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria; 

- Prevederile art. 8 alin.(1) și alin.(3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 

51/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin.(1) lit. e) din Hotărârea de Guvern nr. 855/2008 privind aprobarea 

actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 

cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 

- Prevederile art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. b) și d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art.139, alin. (1) și alin. (5) si ale art.196, alin. 

(1), lit a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României. 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

Art.1. Se aprobă acordarea unui mandat special doamnei Ene Ionela Cornelia pentru 

participarea cu drepturi depline în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”Managementul Deșeurilor Teleorman”, în situațiile în care reprezentantul de drept în Asociație nu 

poate participa. 

 

 

 



Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta Hotărâre va fi 

transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 

Municipiului Alexandria, A.D.I. Managementul Deșeurilor Teleorman, Direcției Juridic Comercial, 

Direcției Economice, Compartimentului Guvernanță Corporativă, pentru cunoaștere și punere în 

aplicare. 

 

 

 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                           Consilier,                                                                     SECRETAR GENERAL, 

                  Silvia COBÂRLIE                                                             Alexandru-Răzvan CECIU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr.________/ 25 noiembrie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA                

Nr.  96272/ 23.11.2022     

 

 

 

  

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Privește: acordarea unui mandat special  reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria pentru 

participarea cu drepturi depline în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, în situațiile în care reprezentantul de 

drept în Asociație nu poate participa 

 

 

  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman” este membră a 

Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intecomunitară, funcționând din anul 2009, atunci când a primit 

personalitate juridică. 

Asociația are ca scop și obiective, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Statutul Asociației, 

actualizat cu modificările și completările ulterioare, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului 

de salubrizare al localităților din județul Teleorman, precum și exploatarea, monitorizarea și 

gestionarea în comun a managementului deșeurilor municipale din județul Teleorman. 

În conformitate cu prevederile Statutului Asociației, actualizat cu  modificările și completările 

ulterioare, hotărârile privind monitorizarea și gestionarea în comun a managementului deșeurilor  se 

aprobă de către Adunarea Generală a Asociației. 

  În acest contextul, se impune acordarea unui mandat special doamnei Ene Ionela Cornelia  

pentru participarea cu drepturi depline în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, în situațiile în care reprezentantul de drept în 

Asociație nu poate participa. 

 

  În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) , art. 139 alin. (1) și alin. (5), art. 196 alin. (1) 

lit. a). din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, propun elaborarea de către 

Direcția Juridic Comercial, Direcția Economică și Compartimentul Guvernanță Corporativă a unui 

proiect de hotărâre și a unui raport comun de specialitate  cu privire la acordarea unui mandat special 

doamnei Ene Ionela Cornelia  pentru participarea cu drepturi depline în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, în situațiile în care 

reprezentantul de drept în Asociație nu poate participa. 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUȘIN 

 

 

 

 

 



 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

Nr.   96273/ 23.11.2022 

 

 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

Privește: acordarea unui mandat special  reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria pentru 

participarea cu drepturi depline în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, în situațiile în care reprezentantul de 

drept în Asociație nu poate participa 

 

 

   

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman” este membră a 

Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intecomunitară, funcționând din anul 2009, atunci când a primit 

personalitate juridică. Statutul A.D.I. ”Managementul Deșeurilor Teleorman” a fost întocmit la data 

înființării acesteia, în conformitate cu prevederile OUG 26/2000 cu privire la asociații și fundații și 

Statutul Cadru, anexă la HG 855/2006 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru, 

ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice. 

Asociația are ca scop și obiective, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Statutul Asociației, 

actualizat cu modificările și completările ulterioare, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului 

de salubrizare al localităților din județul Teleorman, precum și exploatarea, monitorizarea și 

gestionarea în comun a managementului deșeurilor municipale din județul Teleorman. 

În conformitate cu prevederile Statutului Asociației, actualizat cu  modificările și completările 

ulterioare, hotărârile privind monitorizarea și gestionarea în comun a managementului deșeurilor  se 

aprobă de către Adunarea Generală a Asociației. 

  În acest contextul, se impune acordarea unui mandat special doamnei Ene Ionela Cornelia  

pentru participarea cu drepturi depline în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, în situațiile în care reprezentantul de drept în 

Asociație nu poate participa. 

 

 

  

 Legalitatea proiectului:  

- Prevederile art. 8 alin.(1) și alin.(3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 

51/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin.(1) lit. e) din Hotărârea de Guvern nr. 855/2008 privind aprobarea 

actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 

cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 

- Prevederile art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. b) și d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare; 

 



 Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art.136 alin.1 din OUG nr. 

57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi 

supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre 

analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru acordarea unui mandat 

special doamnei Ene Ionela Cornelia  pentru participarea cu drepturi depline în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, în situațiile în care 

reprezentantul de drept în Asociație nu poate participa. 

 

 

  

 

 

 

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL                                        DIRECȚIA ECONOMICĂ     

        DIRECTOR EXECUTIV,                                                     DIRECTOR EXECUTIV, 

          Postumia CHESNOIU                                                             Haritina GAFENCU                                                                                   

                 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT  

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

Consilier, 

Mihaela ZARZĂRĂ 
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