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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

 

Priveste: aprobarea cotizaţiei municipiului Alexandria, în calitate de membru 

asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deşeurilor 

Teleorman”, pentru anul 2019 

 

 

Prin expunerea de motive nr.7716/09.04.2019, Primarul municipiului Alexandria 

propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea cotizaţiei municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deşeurilor Teleorman”, pentru 

anul 2019. 

 

1. Necesitatea aprobării acestui proiect de hotărâre este determinată de alocarea 

contribuţiei sub formă de cotizaţie pentru anul 2019 a municipiului Alexandria, prin Consiliul 

Local al municipiului Alexandria în calitate de asociat pentru Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „ Managementul Deşeurilor Teleorman”. 

Prin H.C.L. nr. 91 din 30.04.2009 privind asocierea municipiului Alexandria cu unităţi 

administrativ-teritoriale în vederea înfiinţarii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Managementul Deşeurilor Teleormanul”,cu modificările şi completările ulterioare,  a fost 

aprobată asocierea judeţului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu 

Măgurele şi oraşele Zimnicea şi Videle pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Managementul Deşeurilor Teleorman”cu personalitate juridică de drept 

privat si de utilitate publică având ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a 

infrastructurii aferente serviciilor de salubrizare si furnizare în comun a acestor servicii.  

Potrivit prevederilor art. 7, lit. „a” coroborat cu art. 11, lit. „b” din Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman” 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 „Managementul Deşeurilor Teleorman” pentru 

anul 2019, este determinată de asigurarea surselor de finanţare pentru funcţionarea 

Asociaţiei ceea ce reprezintă una din obligaţiile membrilor asociaţi. 

În acest sens prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Managementul Deşeurilor Teleorman” nr.22/12.12.2018 privind stabilirea 



cuantumului cotizaţiei asociaţilor, municipiul Alexandria datorează o cotizaţie în sumă de 

130.000,00 lei pentru anul 2019. 

 

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

- H.C.L. nr. 91 din 30.04.2009 privind asocierea municipiului Alexandria cu unităţi 

administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Managementul Deşeurilor Teleorman”,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 Hotărârii Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Managementul Deşeurilor Teleorman” nr.22/12.12.2018, privind stabilirea cuantumului 

cotizaţiei asociaţilor, pentru anul 2019 ; 

- prevederile art. 7 lit.a) coroborat cu art. 11 lit.b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Managementul Deşeurilor Teleorman” aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean nr. 52/24.04.2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii si 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. 12 alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

4. Eşalonarea în timp: hotărârea îşi va produce efecte în termen de 15 zile de la 

adoptarea bugetului pentru anul 2019. 

 

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 datorate de municipiul 

Alexandria in calitate de membru la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul 

Deseurilor Teleorman”, pentru anul 2018. 
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