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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

Priveste: acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului local al 
municipiului Alexandria in A G A la ADI  ”Teleormanul”, pentru a vota cu privire la  
aprobarea Master Planului Revizuit al Judetului Teleorman, aferent Proiectului regional de  
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in perioada 2014 –2020 

 
 

Prin adresa nr. 544/24.02.2014, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
“Telormanul”, al carui membru asociat este si municipiul Alexandria, solicita acordarea unui 
mandat special, reprezentantului consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea 
Genreala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul” pentru a vota cu privire 
la aprobarea Master Planului Revizuit al Judetului Teleorman, aferent Proiectului regional de  
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in perioada 2014 –2020 . 

La art. 10, alin (1) lit. (a) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si 
canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se prevede ca “ Autorităţile 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi 
exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile Legii nr. 51/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în 
baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: 
           a) aprobarea strategiilor locale de înfiinţare, organizare, gestiune şi funcţionare a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare”. 
 In conformitate cu prevederile art. 20, alin (5) coroborat cu art. 21, alin (1) din statut 
Asociatiei hotararea se ia in prezenta si cu votul tuturor asociatilor, 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. 45, alin (6), din Legea nr.215/2001, a 
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun 
elaborarea de catre Directia Administratie Publica Locala a unui proiect de hotarare cu 
acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria 
in A G A la ADI  ”Teleormanul”, pentru a vota cu privire la  aprobarea Master Planului 
Revizuit al Judetului Teleorman, aferent Proiectului regional de  dezvoltare a infrastructurii de 
apa si apa uzata in perioada 2014 –2020. 
 Proiectul impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 
Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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VICTOR DRAGUSIN 
 


