
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Priveste: aprobarea contributiei sub forma de cotizaţie a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de 
membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, 

pentru anul 2018 
 
            Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
ordinară, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr.4026/21.02.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.4027/21.02.2018 al Direcţiei Economice si 

Serviciului Juridic Comercial; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;  
- prevederile Hotărârea nr. 4/18.01.2018 a Adunării generale a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”; 
- prevederile H.C.L. nr. 99/2006 privind asocierea Consiliului Local al municipiului 

Alexandria cu CJ Teleorman, Consiliile locale Rosiorii de Vede, Turnu Magurele, Videle si 
Zimnicea pentru gestionarea in comun a serviciilor publice de apa si canal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederile art. 7, lit. „a” coroborat cu art. 11, lit. „b” din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 
52/24.04.2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (7), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115,  alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă contributia sub forma de cotizatie, în sumă de 45.000 lei a 
Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de 
membru asociat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleorman”, pentru anul 2018. 

Art.2. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi 
transmisa Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcţiei Economice şi Serviciului Juridic Comercial pentru 
cunoaştere şi punere în aplicare.   
 
        PRESEDINTE  DE  SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA, 
                      CONSILIER,       SECRETAR, 

 SORIN GABRIEL ILIE                           Jr. IULIAN  PURCARU   
                                     
 
ALEXANDRIA 
Nr. ______ din  28 februarie 2018       



JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Nr. 4026  din 21.02.2018 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizaţie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de 

membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, 
pentru anul 2018 

 
 

 
Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria în asociere cu 

Consiliul Judetean Teleorman si Consiliile locale Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede, Zimnicea 
şi Videle au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” având ca scop 
furnizarea în comun a serviciilor de apa potabila si apa uzata pe raza de competenta a 
unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor priecte de 
investitii.  

Potrivit prevederilor art. 7, lit. „a” coroborat cu art. 11, lit. „b” din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 
52/24.04.2007, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea cotizaţiei anuale este 
propusă de Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” şi 
este aprobată prin hotărâre a Adunării Generale a Asociatiei adoptată în prezenta şi cu votul 
favorabil al tuturor asociaţilor. 
 În acest sens, prin Hotărârea nr.4/18.01.2018 a Adunării Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” se stabileşte cuantumul cotizaţiei datorate de 
Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria în sumă de 45.000,00 
lei pentru anul 2018. 
 Având în vedere considerentele expuse, s-a întocmit proiectul de hotărâre privind 
necesitatea aprobării contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria prin 
Consiliul local Alexandria, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru 
anul 2018, pe care îl supun spre dezbatere şi aprobare. 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
VICTOR DRAGUSIN 

 
 
 
 



Judetul Teleorman 
Municipiul Alexandria 
Direcţia Economică 
Serviciul Juridic Comercial 
Nr.4027 din 21.02.2018 
 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
 

Priveste: aprobarea contributiei sub forma de cotizaţie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de 

membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, 
pentru anul 2018 

 
 

Prin expunerea de motive nr. Primarul municipiului Alexandria propune elaborarea 
unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizaţie a 
Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru 
asociat la Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2018. 
 

1. Necesitatea aprobării acestui proiect de hotărâre este determinată de alocarea 
contribuţiei sub formă de cotizaţie pentru anul 2018 a Municipiului Alexandria, prin Consiliul 
Local al municipiului Alexandria în calitate de membru asociat pentru Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „ Teleormanul”. 

Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria în asociere cu 
Consiliul Judetean Teleorman si Consiliile locale Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede, Zimnicea 
şi Videle au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” având ca scop 
furnizarea în comun a serviciilor de apa potabila si apa uzata pe raza de competenta a 
unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor priecte de 
investitii.  

Potrivit prevederilor art. 7, lit. „a” coroborat cu art. 11, lit. „b” din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” aprobat prin hotărârea menţionată, fiecare dintre 
asociaţi are obligaţia de a achita cotizaţia anuală. 

 
2. Oportunitatea şi analiza tehnico-economică a aprobării contribuţiei sub 

formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, 
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” pentru anul 2018, este 
determinată de asigurarea surselor de finanţare pentru funcţionarea Asociaţiei ceea ce 
reprezintă una din obligatiile membrilor asociaţi. 

În acest sens prin Hotarârea nr.4/18.01.2018 a Adunării Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” se stabileşte cuantumul cotizaţiei datorate de 
Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria în sumă de 45.000,00 
lei pentru anul 2018 – 3.750,00 lei/luna. 
 

3.   Legalitatea aprobării acestui proiect de hotărâre constă în aplicarea prevederilor: 



- Hotarârea nr.4/18.01.2018 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Teleormanul”; 

- prevederile H.C.L. nr. 99/2006 privind asocierea Consiliului Local al municipiului 
Alexandria cu CJ Teleorman, Consiliile locale Rosiorii de Vede, Turnu Magurele, Videle si 
Zimnicea pentru gestionarea in comun a serviciilor publice de apa si canal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederile art. 7, lit. „a” coroborat cu art. 11, lit. „b” din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 
52/24.04.2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 35, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (7), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
4. Eşalonarea în timp: hotărârea îşi va produce efecte pe tot parcursul exerciţiului 

bugetar al anului 2018. 
 
În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, modificarile şi completarile ulterioare, am întocmit prezentul 
raport de specialitate privind necesitatea aprobării cotizaţiei datorată de Municipiul 
Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2018. 
 
 
 
 
 

Directia Economică         Serviciul Juridic Comercial 
 
                      DIRECTOR,                     ŞEF SERVICIU,  
 GAFENCU  HARITINA               POSTUMIA CHESNOIU 
 
 
 


