
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

  

  H O T Ă R Â R E 

 

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

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a 

aproba Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru 

Aria de operare în județul Teleorman, pentru perioada 2022-2027 

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

având în vedere : 

- Referatul de aprobare  nr.       din      .09.2022 al Primarului Municipiului Alexandria; 

- Raportul comun de specialitate nr.     din   .09.2022 al Compartimentului Guvernanță 

Corporativă, al Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial; 

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

Municipiului Alexandria; 

- Prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare; 

- Prevederile OUG nr.144/30.12.2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006; 

- Prevederile Legii nr.52/2003 (republicată) privind transparența decizională în administrația 

publică; 

- Prevederile Legii nr.51/2006 (republicată) privind serviciile comunitare de utilități publice; 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”; 

 

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 reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a aproba  

Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru Aria de 

operare în județul Teleorman, pentru perioada 2022-2027 

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. Teleormanul, 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.279/ 28 septembrie 2022 

 

 



JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA                

Nr. 81311/ 22 .09.2022     

 

 

 

  

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

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

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a aproba 

Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru Aria de 

operare în județul Teleorman, pentru perioada 2022-2027 

  

A.D.I. ”Teleormanul” s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, 

exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe 

raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre. 

Potrivit Statutului, A.D.I. Teleormanul are obligativitatea elaborării Strategiei de dezvoltare  a 

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru Aria de operare în județul 

Teleorman. 

În conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a propus să realizeze 

investițiile necesare pentru a respecta indicatorii de calitate impuși de Uniunea Europeană, precum și 

realizarea colectării apelor uzate și epurării acestora pentru un număr important de orașe și comune. 

Pentru a acoperi o parte din măsurile necesare conformării cu standardele impuse de Uniunea 

Europeană, România beneficiază de fonduri de la Uniunea Europeană, respectiv Programul Operațional 

de Infrastructură Mare (POIM). În scopul îndeplinirii acestor obiective, Asociația a elaborat Strategia 

de Dezvoltare, utilizând principiul planificării multianuale, în baza consultării cu Operatorul. 

Potrivit Statutului Asociației, la art. 5 alin. (1) lit.d) - unul din obiectivele Asociației este ”să 

aprobe Strategia de dezvoltare a Serviciului.” iar la art. 21 alin. (1) - ”aprobarea Strategiei în 

Adunarea Generală a Asociației se face în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin 

hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este”. 

În acest context se impune acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul 

Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a 

aproba Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru 

Aria de operare în județul Teleorman, pentru perioada 2022-2027 

  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 

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

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

reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a aproba Strategia de dezvoltare a serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare pentru Aria de operare în județul Teleorman, pentru perioada 

2022-2027, proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria. 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUȘIN 

 

 



 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 

Nr.  81314/ 22.09.2022 

 

 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

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

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a aproba 

Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru Aria de 

operare în județul Teleorman, pentru perioada 2022-2027 

   

A.D.I. ”Teleormanul” s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, 

exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe 

raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, realizării în comun a unor proiecte de 

investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării 

sistemelor de utilități publice. 

Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru 

județul Teleorman este un document care a fost elaborat în concordanță cu scopul și obiectivele 

Asociației în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, cu scopul de a dezvolta 

serviciul de alimentare cu apă și apă uzată din aria de operare a S.C. Apa Serv S.A., căreia Asociația i-a 

delegat gestiunea serviciului în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și canalizare nr. 61/07.12.2007.  

În conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a propus să realizeze 

investițiile necesare pentru a respecta indicatorii de calitate impuși de Uniunea Europeană, precum și 

realizarea colectării apelor uzate și epurării acestora pentru un număr important de orașe și comune. 

Pentru a acoperi o parte din măsurile necesare conformării cu standardele impuse de Uniunea 

Europeană, România beneficiază de fonduri de la Uniunea Europeană, respectiv Programul Operațional 

de Infrastructură Mare (POIM).Unul dintre obiectivele acestui Program este îmbunătățirea calității și a 

accesului la infrastructura de apă și apă uzată prin intermediul unor structuri regionale eficiente pentru 

managementul serviciilor de apă și apă uzată. 

În scopul îndeplinirii acestor obiective, Asociația prin Aparatul tehnic, a elaborat Strategia de 

Dezvoltare, utilizând principiul planificării multianuale, a programelor de reabilitare, extindere și 

modernizare a sistemelor de utilități publice, în baza consultării cu Operatorul. 

 

Potrivit Statutului Asociației: 

La art. 5 alin. (1) lit.d) - unul din obiectivele Asociației este ”să aprobe Strategia de dezvoltare 

a Serviciului”; alin. (2) lit.a) - pentru realizarea obiectivelor sale ”Asociația elaborează și aprobă 

strategia de dezvoltare a Serviciului”.  

La art. 16 alin. (3) lit.a) - ”Adunarea Generală a Asociației aprobă Strategia de dezvoltare”. 

La art. 17 alin. (2) lit.b) pct.1) - ”Asociația va asigura elaborarea și aprobarea Strategiei de 

dezvoltare”. 

La art. 21 alin. (1) - ”aprobarea Strategiei în Adunarea Generală a Asociației se face în baza 

unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului 

al cărui reprezentant este”. 

 



 

 

Potrivit OUG 144/30.12.2021: 

La art. 36^3 - ”Planul de afaceri al Operatorului Regional se întocmește de către acesta în 

concordanță cu Strategia de Dezvoltare a Serviciului elaborată de A.D.I.Teleormanul”. 

 

La art. 8 alin. (3) lit.a) din Legea 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice - 

”Autoritățile publice, prin intermediul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare asigură cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea și 

aprobarea strategiilor proprii”. 

 

În acest context se impune acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul 

Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a 

aproba Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru 

Aria de operare în județul Teleorman, pentru perioada 2022-2027. 

  

  

 Legalitatea proiectului:  

- Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003 (republicată) privind transparența decizională în 

administrația publică; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 (republicată) privind serviciile comunitare de utilități 

publice; 

- Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”. 

- Prevederile OUG nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006. 

- Prevederile OUG  nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României. 

 

 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 reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”,  pentru a aproba Strategia de dezvoltare a serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare pentru Aria de operare în județul Teleorman, pentru 

perioada 2022-2027. 

 

  

 

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL                                        DIRECȚIA ECONOMICĂ     

        DIRECTOR EXECUTIV,                                                     DIRECTOR EXECUTIV, 

          Postumia CHESNOIU                                                             Haritina GAFENCU                                                                                   

                 

 

 

 

COMPARTIMENT  

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

Consilier, 

Mihaela ZARZĂRĂ 
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