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MEMBRII ASOCIATI FONDATORI AI ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ 

„MANAGEMENTUL DESEURILOR TELEORMAN” 
 
 

1. Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, cu sediul în 
municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 178,  cod de înregistrare fiscală 
4652686, reprezentat de dl. Liviu Nicolae Dragnea, în calitate de 
preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman; 

2. Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, cu 
sediul în municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.139,  judeţul Teleorman, 
cod de înregistrare fiscală 4652660, reprezentat de dl. Drăguşin Victor, 
în calitate de primar; 

3. Municipiul Turnu Măgurele, prin Consiliul Local al municipiului Turnu 
Măgurele , cu sediul în municipiul Turnu Măgurele , str.Republicii nr.2,  
judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4253731, reprezentat de 
dl. Mohanu Nicolae, în calitate de primar; 

4.  Municipiul Roşiorii de Vede , prin Consiliul Local al municipiului Roşiorii 
de Vede, cu sediul în municipiul Roşiorii de Vede, str. Dunării nr.58, 
judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4652694, reprezentat de 
dl. Nuţu Ion, , în calitate de primar; 

5.  Oraşul Videle, prin Consiliul Local al oraşului Videle, , cu sediul în 
oraşul Videle , str. Republicii nr.2, judeţul Teleorman, cod de înregistrare 
fiscală 6853155, reprezentat de dl. Militaru Lucian  în calitate de primar; 

6. Oraşul Zimnicea, prin Consiliul Local al oraşului Zimnicea  , cu sediul în 
oraşul Zimnicea , str.Giurgiului nr….., judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 4652732, reprezentant de dl. Pârvu Petre, în calitate 
de primar;  

7. Comuna Botoroaga, prin Consiliul Local al comunei Botoroaga, cu sediul 
în comuna Botoroaga, cod poştal 147025, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 6691916, reprezentantă de dl. Cojocaru Mihail, în 
calitate de primar; 

8. Comuna Bujoru, prin Consiliul Local al comunei Bujoru, cu sediul în 
comuna Bujoru, cod poştal 147045, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 4920525, reprezentantă de dl. Chiran Dian, în calitate 
de primar;  

9. Comuna Bogdana, prin Consiliul Local al comunei Bogdana, cu sediul în 
comuna Bogdana, cod poştal 1470020, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 5044440, reprezentantă de dl. Neacşu Mitrică Gigel, 
în calitate de primar;  



10.Comuna Conţeşti, prin Consiliul Local al comunei Conţeşti, cu sediul în 
comuna Conţeşti, cod poştal 147085, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 4568519, reprezentantă de dl. Peţa Viorel, în calitate 
de primar;  

11.Comuna Drăgăneşti Vlaşca, prin Consiliul Local al comunei Drăgăneşti 
Vlaşca, cu sediul în comuna Drăgăneşti Vlaşca, cod poştal 147135, 
judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 5296560, reprezentantă 
de dl. Bucur Petre, în calitate de primar;  

12.Comuna Drăcşenei, prin Consiliul Local al comunei Drăcşenei, cu sediul 
în comuna Drăcşenei, cod poştal 147120, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 6692008, reprezentantă de dl. Glonţ Ion, în calitate 
de primar;  

13.Comuna Dobroteşti, prin Consiliul Local al comunei Dobroteşti, cu sediul 
în comuna Dobroteşti, cod poştal147115, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 6853279, reprezentantă de dl. Cristea Domnu, în 
calitate de primar;  

14.Comuna Găleteni, prin Consiliul Local al comunei Găleteni, cu sediul în 
comuna Găleteni, cod poştal 147150, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 6491837, reprezentantă de dl. Cernea George, în 
calitate de primar;  

15.Comuna Islaz, prin Consiliul Local al comunei Islaz, cu sediul în comuna 
Islaz, cod poştal 147160, judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 
4652805, reprezentantă de dl. Geară i.Gh.Cătălin, în calitate de primar;  

16.Comuna Mereni, prin Consiliul Local al comunei Mereni, cu sediul în 
comuna Mereni, cod poştal 147205, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 6691932, reprezentantă de dl. Stoenescu Sergiu, în 
calitate de primar;  

17.Comuna Nanov, prin Consiliul Local al comunei Nanov, cu sediul în 
comuna Nanov, str. Dunării nr.180, cod poştal 147215, judeţul 
Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4568420, reprezentantă de dl. 
Grosu Florea, în calitate de primar; 

18.Comuna Năsturelu, prin Consiliul Local al comunei Năsturelu, cu sediul 
în comuna Năsturelu, cod poştal 147220, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 4781141, reprezentantă de dl. Mocanu Ion, în calitate 
de primar;  

19.Comuna Olteni, prin Consiliul Local al comunei Olteni, cu sediul în 
comuna Olteni, cod poştal 147230, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 6853171, reprezentantă de dl. Mărcuşanu Emil, în 
calitate de primar;  

20.Comuna Piatra, prin Consiliul Local al comunei Piatra, cu sediul în 
comuna Piatra, cod poştal 147245, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 4568527, reprezentantă de dl.Chera Dănuţ, în 
calitate de primar; 

21.Comuna Plopii Slăviteşti, prin Consiliul Local al comunei Plopii 
Slăviteşti, cu sediul în comuna Plopii Slăviteşti, cod poştal 147255, 



judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4652813, reprezentantă 
de dl. Alexe Marcel, în calitate de primar; 

22.Comuna Rădoieşti, prin Consiliul Local al comunei Rădoieşti, cu sediul 
în comuna Rădoieşti, cod poştal 147290, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 6853309, reprezentantă de dl. Cioacă Ion, în calitate 
de primar; 

23.Comuna Stejaru, prin Consiliul Local al comunei Stejaru, cu sediul în 
comuna Stejaru, cod poştal 147365, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 6692032, reprezentantă de dl.Moise Alexandru 
calitate de primar; 

24.Comuna Suhaia, prin Consiliul Local al comunei Suhaia, cu sediul în 
comuna Suhaia, cod poştal 147370, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 4732580, reprezentantă de dl.Barbu Costel, în 
calitate de primar; 

25.Comuna Segarcea, prin Consiliul Local al comunei Segarcea, cu sediul 
în comuna Segarcea, cod poştal 147335, judeţul Teleorman, cod de 
înregistrare fiscală 4568640, reprezentantă de dl.Iagăr Stelian, în 
calitate de primar ; 

26.Comuna Siliştea Gumeşti, prin Consiliul Local al comunei Siliştea 
Gumeşti, cu sediul în comuna Siliştea Gumeşti, cod poştal 147350, 
judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 6938073, reprezentantă 
de dl. Petrescu Mihai, în calitate de primar; 

27.Comuna Ştorobăneasa, prin Consiliul Local al comunei Ştorobăneasa, 
cu sediul în comuna Ştorobăneasa, cod poştal 147375, judeţul 
Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4652791, reprezentantă de d-na. 
Buzică Niculina, în calitate de primar; 

28.Comuna Tătărăştii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Tătărăştii de 
Jos, cu sediul în comuna Tătărăştii de Jos, cod poştal 147390, judeţul 
Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4568403, reprezentantă de dl. 
Pătraşcu Marin, în calitate de primar; 

29.Comuna Zâmbreasca, prin Consiliul Local al comunei Zâmbreasca, cu 
sediul în comuna Zâmbreasca, cod poştal 147445, judeţul Teleorman, 
cod de înregistrare fiscală 6826860, reprezentantă de dl. Răduţ Marin, în 
calitate de primar. 

 


