
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului 
Alexandria în Adunarea Generala a Asociațiilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Teleormanul”, pentru a aprob aajustarea prețului și tarifului pentru apă și canalizare pentru
întreaga arie de operare, pentru S.C. APA SERV S.A. Alexandria, județulTeleorman

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință
ordinară, având învedere:

- Referatul de aprobare nr. 29818/14.12.2020 a Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 29819/14.12.2020 al Biroului Cancelarie, Sisteme de 

Management; 
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;
- adresa nr. 1447/08.12.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”
- avizul nr. 815354/28.10.2020 al A.N.R.S.C.  privind avizarea modificării prețurilor și

tarifelor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare – epurare pentru întreaga arie de 
operare de către S.C. APA SERV S.A.;

- dispoziția primarului nr. 1889/14.12.2020 privind delegarea calității de reprezentant 
al Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară “Teleormanul”.

- prevederile art. 10, alin. (5) dinLegea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. . 16, alin. (3) lit. d) coroborat cu art. 20 alin. (3) din Statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”;

- prevederile art. 129, alin. (1) sialin (2) lit. (d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ al României; 

În temeiu lprevederilor art. 196, alin (1), lit. (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ al României,  

H O T Ă R ĂȘ T E

Art. 1. Se acordă mandat special, domnului Augustin Ioan, reprezentantul Consiliului 
local al municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru a aproba ajustarea prețului și tarifului
pentru apă și canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. APA SERV S.A. 
Alexandria, județul Teleorman

Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre
va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, 
Primarului municipiului Alexandria, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“Teleormanul” și persoanei nominalizate la art. 1 pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER,                                                 SECRETAR GENERAL,

AugustinIoan AlexandruRăzvanCeciu

Alexandria
Nr. 82 din 16 decembrie 2020



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 29818 din 14.12.2020

REFERAT DE APROBARE

Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului 
Alexandria în Adunarea Generala a Asociațiilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Teleormanul”, pentru a aproba ajustarea prețului și tarifului pentru apă și canalizare pentru întreaga 
arie de operare, pentru S.C. APA SERV S.A. Alexandria, județul Teleorman.

Prin adresa nr. 1447/08.12.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, 
solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria în 
Adunarea Generala a Asociațiilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru a 
aproba ajustarea prețului și tarifului pentru apă și canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru 
S.C. APA SERV S.A. Alexandria, județul Teleorman.

La art. 10, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se prevede ca „unitatile administrativ-teritoriale 
pot mandata asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati 
publice, in conditiile stabilite prin actul constitutiv si statutul asociatiei, sa exercite, in numele si pe 
seama lor, atributiile, drepturile si obligatiile prevazute la art. 8, alin. (3), la art. 9 si la art 32, cu 
exceptia celor prevazute la art. 8, alin (3) lit. c), d), f), g) si h), la art. 9 alin. (1) lit. d), respectiv alin. 
(4) lit. d0 si la art. 32 alin (4). Exercitarea atributiilor, drepturilor si obligatiilor prevazute la art. 8 alin. 
(3) lit. a), i), j), si k), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin (2) lit. a), d) si g), la art. 9, alin. (3) si la art. 
32 alin. (2) si (3) este conditionata de primirea in prealabil a unui mandat special din partea 
autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei”.

În conformitate cu prevederile cu art. 16, alin (3), lit. d, coroborat cu art. 20, alin. (3) din 
statutul Asociației, hotărârea se ia în prezența și cu votul tuturor asociaților, cvorum si majoritate 
obligatorii la orice convocare si numai in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil prin 
hotarare a autoritatilor deliberative.

Ca urmare in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ al Romaniei, propun elaborarea de catre Biroul Cancelarie, Sisteme de Management a 
unui proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local 
al municipiului Alexandria în Adunarea Generala a Asociațiilor la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Teleormanul”, pentru a aproba ajustarea prețului și tarifului pentru apă și canalizare 
pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. APA SERV S.A. Alexandria, județul Teleorman, proiect 
care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al 
municipiului Alexandria.

PRIMAR,

Victor DRĂGUŞIN



MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
BIROUL CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. 29819 din 14.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al 
municipiului Alexandria în Adunarea Generala a Asociațiilor la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Teleormanul”, pentru a aproba ajustarea prețului și tarifului pentru apă și 
canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. APA SERV S.A. Alexandria, județul 
Teleorman.

Prin referatul de aprobare nr. 29818/14.12.2020, primarul municipiului Alexandria, dl. 
Victor Dragusin, propune intocmirea unui proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat 
special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria în Adunarea Generala a 
Asociațiilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru a aproba ajustarea 
prețului și tarifului pentru apă și canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. APA 
SERV S.A. Alexandria, județul Teleorman.

Propunerea s-a făcut ca urmare a adresei nr. 1447/08.12.2020 a A.D.I. “Teleormanul”, al 
cărui membru asociat este și municipiul Alexandria, prin care se solicită acordarea unui mandat 
special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria în Adunarea Generala a 
Asociațiilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru a aproba 
modificarea prețurilor și tarifelor la apa potabilă și canalizare pentru întreaga arie de operare de 
către S.C. APA SERV S.A.

Prin Dispoziția nr. 1889/14.12.2020 primarul municipiului Alexandria a delegat calitatea
de reprezentant al Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “Teleormanul” d-lui. viceprimar Ioan Augustin,

În conformitate cu prevederile art. 16, alin (3), lit. d, coroborat cu art. 20, alin. (3) din 
statutul Asociației, hotărârea se ia în prezența și cu votul tuturor asociaților, cvorum si majoritate 
obligatorii la orice convocare si numai in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil 
prin hotarare a autoritatilor deliberative.

La art. 10, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se prevede ca „unitatile administrativ-
teritoriale pot mandata asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile 
de utilitati publice, in conditiile stabilite prin actul constitutiv si statutul asociatiei, sa exercite, in 
numepe si pe seama lor, atributiile, drepturile si obligatiile prevazute la art. 8, alin. (3), la art. 9 si 
la art 32, cu exceptia celor prevazute la art. 8, alin (3) lit. c), d), f), g) si h), la art. 9 alin. (1) lit. 
d), respectiv alin. (4) lit. d0 si la art. 32 alin (4). Exercitarea atributiilor, drepturilor si obligatiilor 
prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a), i), j), si k), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin (2) lit. a), d) si 
g), la art. 9, alin. (3) so la art. 32 alin. (2) si (3) este conditionata de primirea in prealabil a unui 
mandat special din partea autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre 
ale asociatiei”.

Deoarece propunerea este necesară, legală și oportună, a fost întocmit proiectul de 
hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al 
municipiului Alexandria în Adunarea Generala a Asociațiilor la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Teleormanul”, pentru a aproba ajustarea prețului și tarifului pentru apă și 
canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. APA SERV S.A. Alexandria, județul 
Teleorman, proiect care impreuna cu intreaga documentatie urmeaza sa fie supus dezbaterii  si 
aprobarii Consiliului local al municipiului Alexandria.

SEF BIROU,
Plosceanu Cristian


