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  H O T Ă R Â R E 

 

 

 

 Privește: acordarea  unui  mandat  special reprezentantului în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ TELEORMANUL” pentru aprobarea retragerii din 

Asociație a U.A.T. Comuna Măldăeni 

 

 

 

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

având în vedere: 

- Referatul de aprobare  nr.100512 din 16.12.2022 al Primarului Municipiului Alexandria; 

- Raportul comun de specialitate nr.100513 din 16.12.2022 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; 

- Adresa nr. 1693/28.11.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”, de 

solicitare privind  acordarea  unui  mandat  special reprezentantului în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ TELEORMANUL” pentru aprobarea retragerii 

din Asociație a U.A.T. Comuna Măldăeni județul Teleorman; 

- Notificarea nr. 5353/08.11.2022 a Primăriei Comunei Măldăeni județul Teleorman, cu 

privire la intenția de retragere din A.D.I. ”TELEORMANUL”; 

- Prevederile H.C.L. nr. 19/30.05.2013 privind aderarea Comunei Măldăeni județul 

Teleorman, prin Consiliul local al acesteia, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”TELEORMANUL”; 

- Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul” din anul 

2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 106, alin. (1), art. 129, alin. (1) și (2) și ale art. 196, alin. (1), lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea  unui  mandat  special reprezentantului în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ TELEORMANUL” pentru aprobarea 

retragerii din Asociație a U.A.T. Comuna Măldăeni.  



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

va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, 

Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Juridic Comercial, Direcției Economice, 

Compartimentului Guvernanță Corporativă și A.D.I. ”Teleormanul”, pentru cunoaștere și 

punere în aplicare. 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                           Consilier,                                                               SECRETAR GENERAL, 

         

                    Gina Georgeta CUREA                                                  Alexandru-Răzvan CECIU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. 395/19 decembrie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                

Nr. 100512/16 decembrie 2022    

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Privește: acordarea  unui  mandat  special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară “TELEORMANUL” pentru aprobarea retragerii din Asociație a 

U.A.T. Comuna Măldăeni 

 

Prin adresa nr. 5353/08.11.2022, primarul Comunei Măldăeni notifica A.D.I. “Teleormanul” 

despre intenția de retragere din Asociație, în acest sens fiind emisă H.C.L. nr. 39/17.11.2022, prin care 

se aproba retragerea din Asociație.  

 La data de 28 noiembrie 2022 a avut loc ședința Adunării Generale a A.D.I. 

”TELEORMANUL”; la pct. 3 s-a aflat pe ordinea de zi “prezentarea notificării privind intenția de 

retragere și analizarea consecințelor retragerii din asociație”. 

 Potrivit art. 12, alin. (2) din Statutul A.D.I.”Teleormanul” – “Retragerea din Asociație nu poate 

avea loc decât în situația în care Asociatul își exprimă prin notificare scrisă către Președintele 

Asociației și celorlalți asociați, intenția sa, iar Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală 

a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificari, pentru a analiza 

consecințele retragerii, sau, dacă consideră că retragerea este justificată și este evident faptul că 

aceasta nu produce consecințe nefavorabile Asociației, va convoca Adunarea Generală care va emite o 

hotărâre în acest sens, însă doar în baza existenței mandatelor speciale, acordate prin hotărâre în mod 

expres pentru reprezentanții în această adunare, de către organele deliberative ale membrilor 

asociației, conform art. 21, alin. (1) din Statut”. 

 

În acest context se impune acordarea  unui  mandat  special reprezentantului în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “TELEORMANUL” pentru aprobarea retragerii 

din Asociație a U.A.T. Comuna Măldăeni. 

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 

reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară     

”TELEORMANUL” pentru aprobarea retragerii din Asociație a U.A.T. Comuna Măldăeni. 

 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRĂGUȘIN 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

Nr. 100513/16 decembrie 2022 

 

 

 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

 

 

Privește: acordarea  unui  mandat  special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară “TELEORMANUL” pentru aprobarea retragerii din Asociație a 

U.A.T. Comuna Măldăeni 

 

 

Prin adresa nr. 5353/08.11.2022, primarul Comunei Măldăeni notifica A.D.I. “Teleormanul” 

despre intenția de retragere din Asociație, în acest sens fiind emisă H.C.L. nr. 39/17.11.2022, prin care 

se aproba retragerea din Asociație.  

 La data de 28 noiembrie 2022 a avut loc ședința Adunării Generale a A.D.I. 

”TELEORMANUL”; la pct. 3 s-a aflat pe ordinea de zi “prezentarea notificării privind intenția de 

retragere și analizarea consecințelor retragerii din asociație”. Potrivit Statutului A.D.I. “Teleormanul”, 

aprobarea ieșirii se face cu mandat special acordat reprezentanților  prin hotărâri ale organelor 

deliberative ale membrilor asociației, astfel art. 12, alin. (2) din Statut prevede că “Retragerea din 

Asociație nu poate avea loc decât în situația în care Asociatul își exprimă prin notificare scrisă către 

Președintele Asociației și celorlalți asociați, intenția sa, iar Președintele Asociației va convoca 

Adunarea Generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificari, 

pentru a analiza consecințele retragerii, sau, dacă consideră că retragerea este justificată și este 

evident faptul că aceasta nu produce consecințe nefavorabile Asociației, va convoca Adunarea 

Generală care va emite o hotărâre în acest sens, însă doar în baza existenței mandatelor speciale, 

acordate prin hotărâre în mod expres pentru reprezentanții în această adunare, de către organele 

deliberative ale membrilor asociației, conform art. 21, alin. (1) din Statut”. 

 

 

 Legalitatea proiectului:  

- Prevederile Legii nr.52/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind 

transparența decizională în administrația publică; 

- Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul” din anul 

2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu toate modificările 

și completările ulterioare; 

 

 

 

 

 



Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art.136 alin.1 din O.U.G. 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 în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

“TELEORMANUL” pentru aprobarea retragerii din Asociație a U.A.T. Comuna Măldăeni.  

 

 

 

 DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL                                              DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                                                                           

          DIRECTOR EXECUTIV,                                                           DIRECTOR EXECUTIV, 

            Postumia CHESNOIU                                                                  Haritina GAFENCU                                                                                   

           

 

 

 

 

COMPARTIMENT 
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CONSILIER, 

Mihaela ZARZĂRĂ 
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