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  H O T A R A R E 
 
 

   Priveste: acordarea unui mandat special, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara  
„Managementul Deşeurilor Teleorman”  

 
 

         Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere : 

- expunerea de motive nr. 14248 din 14 .07.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
          - raportul de specialitate nr. 14250 din 14.07.2010 al Directiei Administratie Publica  
Locala; 

-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al  
municipiului Alexandria; 
         -adresa numarul 3 din 08 iulie 2010 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ 
Managementul Deseurilor Teleorman”; 
         - prevederile hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 91 din30 aprilie 
2009 privind asocierea municipiului Alexandria cu unitati administrativ- teritoriale in vederea 
infiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Managementul Deşeurilor Teleorman”; 
         - prevederile Memorandumului de finanţare pentru măsura ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 
"Sistem Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Teleorman" ;                                 
         - prevederile art. 1 alin. (2) lit. ”e”, art. 2 lit. ”e”, art. 3 alin. (1) şi alin. (2) lit. ”c” şi „d”, 
art. 8 alin. (1) şi alin. (2) lit. ”c” şi „d”, art. 9 alin. (1) lit. ”d”, art. 10 alin. (4), alin. (6) şi alin. (8), 
art. 23 alin. (1) şi (2) lit. ”b”, art. 25 alin. (1) lit. „b” şi alin. (2), art. 30 alin. (1-6), alin. (12-14), 
art. 32, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (5), din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice  nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
         -  prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1-3), art. 3, art. 4, art .5, art. 6 alin. (1)  lit. ”d” şi 
„e”, alin (3), art. 6¹, alin. (3), art. 11 alin. (1) lit. ”b”, art. 12 alin. (1) lit. ”b” şi art. 13, din Legea 
nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; 
          -   prevederile art. 19, art. 20, art. 21 lit. ”i”,  din Legea cadru a descentralizării nr. 
195/2006; 
          -  prevederile art. 5, art. 6 alin. (3) lit. ”a” şi „b” şi alin. (4) lit. ”a” şi art. 7 alin. (2), 
coroborate cu prevederile art. 8 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“Managementul Deşeurilor Teleorman”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Alexandria nr. 91 din 30 aprilie 2009 ;  
          - prevederile art. 2 alin. (1) lit. “e” din Hotărârea de Guvern nr. 855/2008 privind 
aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 



          -  prevederile art.11 alin. (1) şi (2), şi art. 36 alin. (2)  lit. ”d” şi alin. (6) litera „a” punctul 
14 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale republicată, cu  
modificările  şi completările ulterioare 
             În temeiul  prevederilor  art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. ”b”,  din Legea nr. 215 
din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale republicată, cu  modificările  şi completările 
ulterioare; 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

   Art.1. – Se acordă mandat special  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Managementul Deşeurilor Teleorman”, pentru a exercita pe seama şi în numele municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, dreptul de delegare a gestiunii 
Serviciului de salubrizare în tot ceea ce priveşte managementul deşeurilor solide municipale, ce 
fac obiectul măsurii ISPA nr.2002/RO/16/P/PE/024 ,,Sistem integrat de management al 
deşeurilor în judeţul Teleorman ’’, inclusiv în ceea ce priveşte dreptul de a concesiona bunuri 
aparţinând domeniului public si/sau privat al muncipiului Alexandria care constituie 
infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului de salubrizare. 

Art.2.- Dreptul de delegare încredinţat în confomitate cu prevedrile art.1, priveşte forma 
de gestiune delegată, concretizată prin două contracte de concesiune de servicii aşa cum sunt 
definite acestea de legislaţia romană în vigoare, modalitate prin care sectorul public realizează 
proiecte de interes general, utilizând aptitudinile şi experienţa sectorului privat. 

Art.3.– Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii , Primarului municipiului 
Alexandria, Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite, Directiei Tehnic Investitii, Serviciului 
public de interes local de Colectare, Transport, Depozitare si Tratare Deseuri Municipale si 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman” pentru 
cunoastere si punere in aplicare. 

 
 

 
 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  CONTRASEMNEAZA: 
                           Consilier,                                                                            SECRETAR, 
         
                            Ovidiu Oana                                                                          Jr. Iulian Purcaru 
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