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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 Priveste: incetarea mandatului de membru in Adunarea Generala a Asociatiilor la SC APA 
SERV SA Alexandria a domnului Tabacitu Stefan si desemnarea altui membru imputernicit al 
Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. APA SERV S.A.  Alexandria. 
 
 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Teleormanul, pentru servicii în sectorul de apă şi apă 
uzată din judeţul Teleorman a fost constituită în anul 2007, prin asocierea a 6  unităţi administrativ-
teritoriale ale judeţului (Judetul Teleorman, municipiul Alexandria, municipiul Turnu Magurele, 
municipiul Rosiorii de Vede, orasul Zimnicea si orasul Videle), în vederea corelării într-un cadru 
regional/judeţean a proiectelor finanţate/finanţabile din fonduri publice, ca o cerinţă a procesului de 
regionalizare şi de creare a cadrului instituţional necesar accesării fondurilor europene prin Programul 
Operational Sectorial – POS Mediu având ca scop furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice şi înfiinţarea, modernizarea, reabilitarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de 
utilităţi publice aferente. 

În prezent asociaţia are un numar de 29 membri, reprezentand 31% din totalul unitatilor 
administrativ-teritoriale ale judetului. 

Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local Alexandria este membru al Asociatiei, conform  
HCL nr.99/31.07.2006, modificata prin HCL nr.28/30.03.2007 privind constituirea asociatiei cu 
denumirea „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Teleormanul pentru servicii în sectorul de apă şi apă 
uzată din judeţul Teleorman”.  

Prin HCL nr. 45/18.07.2012, dl Tabacitu Stefan a fost desemnat membru in AGA la SC APA 
SERV SA Alexandria. 
 Prin cererea inregistrata la numarul 1928/25.01.2018 dl Tabacitu Stefan  anunta ca demisioneaza 
din functie. 
 Ca urmare este necesara incetarea mandatului de  membru in Adunarea Generala a Asociatilor la 
S.C. APA SERV SA Alexandria al d-lui Tabacitu Stefan si desemnarea altui membru imputernicit al 
Consiliului local al municipiului Alexandria.   
 Ca urmare, in conformitate cu prevederile art.45, alin (6) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de 
catre Serviciul Juridic Comercial a unui proiect de hotarare privind incetarea mandatului de membru in 
Adunarea Generala a Asociatiilor la SC APA SERV SA Alexandria a domnului Tabacitu Stefan si 
desemnarea altui membru imputernicit al Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la 
S.C. APA SERV S.A.  Alexandria, proiect de hotarare care impreuna cu intreaga documentatie, va fi 
supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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