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HOTARARE 

 
 Priveste: acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului local al municipiului  
                 Alexandria in A G A la ADI  ”Teleormanul”, pentru a vota cu privire la aprobarea 
                 Master Planului Revizuit al Judetului Teleorman, aferent Proiectului  regional de 
                 dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in perioada 2014 – 2020 
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta 
ordinara, avand in vedere: 
 - expunerea de motive nr. 7761 din 19. 03.2014 a Primarului municipiului Alexandria ; 
 - raportul de specilaitate  nr. 7762 din 19.03.2014  al Directiei Administratie Publica 
Locala; 

     -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al  
municipiului Alexandria; 
 -adresa nr. 544/24.02.2014 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Teleormanul ; 
 - art. 10, alin (1) lit. (a) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si 
canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.36, alin. (2), lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) si (2) lit. ,,c’’ si ale art. 115, alin. (1) lit. ,,b’’ 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1. – Se acorda mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului 
Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Teleormanul”, 
domnului Neacsu Ionut, pentru a vota cu privire la  aprobarea Master Planului Revizuit al 
Judetului Teleorman, aferent Proiectului regional de  dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 
uzata in perioada 2014 –2020. 

Art. 2. – Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Teleormanul’’, pentru cunoastere si 
punere in aplicare. 
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