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  H O T A R A R E 

 
 
 

   Priveste: acordarea unui mandat special domnului Victor Dragusin reprezentant al Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a  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. 14249 din 14 .07.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
-  raportul de specialitate nr.14251 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 din 30 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. 8 alin. (1) şi alin. (2) lit. ”c”, art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
        - prevederile art. 19, art. 20, art. 21, lit. ”i”, art. 23 alin. (1) şi art. 25 din Legea cadru a 
descentralizării nr. 195/2006; 
        - prevederile art. 5, art. 6 alin. (3) lit. ”c” şi „d” şi alin. (4), lit. ”b”, art. 7 alin. (2), art. 16, art. 19 
alin. (1), lit. ”j”, 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. 04. 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 dezvotare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciile de utilităţi publice; 
       - prevederile art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (4) şi art. 36 alin. (2) lit. ”d” şi alin. (6) litera  „a” punctul 
14 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administratia publica locala, republicată, cu  
modificările  şi completările ulterioare; 
         În temeiul  prevederilor  art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit.”b”, din Legea nr. 215 din 23 
aprilie 2001, privind administratia publica locala, republicată, cu  modificările  şi completările 
ulterioare; 
 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 



 Art. 1 – Se acorda mandat special  domnului Victor Dragusin reprezentant  al Consiliului Local al 
municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Managementul Deşeurilor Teleorman” , pentru: 

a) desemnarea ca lider de proiect a Consiliului Judeţean Teleorman – Beneficiar final al 
 măsurii  ISPA nr.2002/RO/16/P/PE/024 ,,Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 
Teleorman ’’; 

În exercitarea calităţii de Lider, Consiliul Judeţean Teleorman, în numele şi pentru municipiul 
Alexandria , va prelua prerogativele de Autoritate Contractantă, conform cerintelor Memorandumului 
de Finanţare al proiectului, gestionând conform legii procedura de achiziţie publică, pentru desemnarea 
celor doi operatori unici privaţi, ce vor opera, la nivelul judeţului, unul pentru activităţile de colectare 
şi transport şi altul pentru activitatea de operare în Depozitul Central de la Mavrodin; 

b) aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman”, conform anexei nr.1 care face parte 
integranta din   prezenta hotărâre; 

c) aprobarea strategiei de colectare şi transport a deşeurilor menajere şi de tip menajer din 
judeţul Teleorman, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre; 

d) aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de 
“Administrare a Depozitului Central de la Mavrodin, pentru sortarea compostarea, tratarea şi 
depozitarea deşeurilor municipale solide, în judeţul Teleorman, conform anexei nr. 3 care face parte 
integranta din prezenta hotărâre; 

e) aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de “Colectare 
şi transport a deşeurilor municipale solide, în judeţul Teleorman, conform anexei nr.4 care face parte 
integranta din  prezenta hotărâre; 

f) primirea unor noi membrii în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Managementul Deşeurilor Teleorman”. 

Art. 2 – 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 
 
Alexandria, 
Nr.157 din  30 iulie 2010 
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