
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin 
Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2022

Consiliul local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, 
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 12882/16.02.2022 a Primarului Municipiului Alexandria;
-raportul comun de specialitate nr. 12883/16.02.2022 al Direcţiei Economice și Direcţiei

Juridic Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

Municipiului Alexandria; 
- adresa nr. 10.007 din 08.02.2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„Managementul Deșeurilor Teleorman”;
- prevederile H.C.L. nr. 91/2009 privind asocierea Municipiului Alexandria cu unităţi 

administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Managementul Deșeurilor Teleorman”, cu modificările și completarile ulterioare;

- prevederile Hotărârii nr. 6 din 07.03.2018 a Asociației de dezvoltare Intercomunitară 
„Managementul deșeurilor Teleorman”

- prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din O.G. 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1),  art. 139, alin. (5), lit. „f” și ale art.196 alin.(1) lit. 
„a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă contribuția sub formă de cotizaţie, în sumă de 18.000 lei a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2022.

Art.2. Cu data prezentei, orice prevedere contrară îsi încetează aplicabilitatea.
Art.3. Prin grija Secretarului general al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
Municipiului Alexandria, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor
Teleorman”, Direcţiei Economice și Direcției Juridic Comercial pentru cunoaştere și punere în 
aplicare. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Marian Dragoș Petcu    Alexandru Răzvan Ceciu

ALEXANDRIA
Nr. 32 din 28 februarie 2022



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 12882 din 16.02.2022

REFERAT DE APROBARE

cu privire la aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin 
Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2022

Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria în asociere cu 
Consiliul Județean Teleorman și 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 și apă uzată pe raza de competență a unităților 
administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții. 

Cotizația datorată de Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria aferentă anului 2022 este în cuantum de 18.000 lei pe an conform Hotărârii nr. 6 din 
07.03.2018 a Asociației de dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deșeurilor Teleorman” și a 
adresei nr. 10.007 din 08.02.2022.

Având în vedere considerentele expuse, s-a întocmit proiectul de hotărâre privind 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 
„Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2022, pe care îl supun spre dezbatere şi 
aprobare.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN



Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Direcția Juridic Comercial
Nr. 12883 din 16.02.2022

RAPORT  DE  SPECIALITATE

cu privire la aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin 
Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2022

Prin expunerea de motive nr. _____/2022 Primarul municipiului Alexandria propune 
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a 
Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru 
asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru 
anul 2022.

Aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local 
al Municipiului Alexandria la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deșeurilor 
Teleorman” pentru anul 2022, este determinată de asigurarea surselor de finanţare pentru 
funcţionarea Asociaţiei ceea ce reprezintă una din obligaţiile membrilor asociaţi.

Cotizația datorată de Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria 
aferentă anului 2021 este în cuantum de 18.000 lei pe an conform Hotărârii nr. 6 din 07.03.2018 a 
Asociației de dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deșeurilor Teleorman” și a adresei nr. 
10.007 din 08.02.2021.

Legalitatea aprobării acestui proiect de hotărâre constă în aplicarea prevederilor:
- prevederile H.C.L. nr. 91/2009 privind asocierea Municipiului Alexandria cu unităţi 

administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Managementul Deșeurilor Teleorman”, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii nr. 6 din 07.03.2018 a Asociației de dezvoltare Intercomunitară 
„Managementul deșeurilor Teleorman”

- prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din O.G. 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, am întocmit prezentul raport de 
specialitate privind necesitatea aprobării cotizaţie datorată de Municipiul Alexandria prin Consiliul 
Local al Municipiului Alexandria, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul 
Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2022.

Direcția Economică Direcția Juridic Comercial
Director executiv, Director executiv, 

HARITINA  GAFENCU       POSTUMIA CHESNOIU


