
                                                                             AVIZAT DE LEGALITATE, 

               SECRETARUL GENERAL AL             

                                                                          MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                           jr. Silvia-Elena Stanca 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului Municipiului 

Târgoviște  în  Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA”   

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedința ordinară a lunii 

noiembrie 2020, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 40624/24.11.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40625/24.11.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;       

▪ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;       

▪ Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificările și completările ulterioare;                 

▪ Adresa Asociației de Dezvoltare Comunitară „Apa Dâmbovița” nr. 

583/02.11.2020 inregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 

38334/03.11.2020; 

▪ Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA” ; 

▪  Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița, nr. 681/05.11.2020, privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al 

municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 231/09.11.2020 privind alegerea dlui. Cătălin 

Rădulescu în funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte; 

▪ Dispozitia primarului nr. 3017/12.11.2020 privind delegarea calității de 

reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIȚA”; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 91 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 132 

din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) 

și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 



 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se acordă mandat special domnului viceprimar  Cătălin Rădulescu, în 

calitate de reprezentant al Municipiului Târgovişte  în Adunarea  Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA”,  să voteze 

în Adunarea Generală hotărârile privind: 

- dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei 

bunurilor rămase după lichidare; 

- aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii precum şi a 

excluderii unor membri din Asociaţie; 

- aprobarea cotizației lunare;  

- aprobarea strategiei de  dezvoltare, a programelor de reabilitare, 

extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a 

programelor de înfiinţare a unor noi sisteme precum și a programelor de 

protecție a mediului, elaborate și prezentate de Consiliul Director al 

Asociației; 

- aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a 

Serviciului prevăzută în contractul de delegare; 

- aprobarea strategiei tarifare; 

- aprobarea stabilirii, ajustării și modificării preţurilor și tarifelor propuse 

de operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif 

unic; 

- aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, 

consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate și 

prezentate de Consiliul Director. 

 Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Cătălin 

Rădulescu, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA” 

şi pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgovişte. 

   

INIȚIATOR, 

    PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 Red. D.I. 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  
 

Birou Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5 X  



Nr.                                                

                                                             

                                                                                                           APROBAT, 

                                                                           PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE, 

                                                                                                     jr. Daniel-Cristian STAN 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

asupra proiectului de hotarare privind stabilirea mandatului special  

al reprezentantului Municipiului Târgoviște  

 în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA” 

  
                                                            

         Potrivit dispozitiilor  art.91 alin.3 din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 

57/2019, Adunarea Generala a Asociatiei este organul de conducere al asociatiei de dezvoltare 

intercomunitara, format din reprezentantii tuturor unitatilor administrativ-teritoriale asociate. 

           Reprezentarea unitatilor administrativ-teritoriale in adunarile generale ale asociatiei este 

reglementata de dispozițiile art. 132 din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019,  

potrivit carora „Comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale 

ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali 

şi locali de către primari.Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor 

administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum 

şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii 

publice de interes local”.  

 In aplicarea dispozitiilor legale anterior mentionate, prin Dispoziția nr. 3017/12.11.2020 

emisa de Primarul municipiului Targoviste, calitatea de reprezentant al Municipiului Târgoviște 

in Adunarea  Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dambovita”  a fost 

delegată domnului viceprimar Cătălin Rădulescu. 

            Prin adresa nr. 583/02.11.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 

38334/03.11.2020, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dambovita” solicită stabilirea 

prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Targoviste a mandatului special al 

reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea  Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Apa Dambovita”. 

In acest context, se retine ca atribuţiile, drepturile şi obligaţiile pentru  care este necesara 

acordarea unui special reprezentantului Municipiului Târgoviște  în Adunarea  Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dambovita” sunt prevazute de art. 21 alin.1 din 

Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Dambovita”, precum si de Legea 

serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006. 

 Ca urmare, avand in vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr. 51/2006,  precum si Statutul Asociatiei, se înaintează spre analiză proiectul de hotărâre privind 

stabilirea mandatului special al  domnului Cătălin Rădulescu, viceprimar al Municipiului 

Târgoviște, in calitate de reprezentant al Municipiului Târgovişte in Adunarea  Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dambovita”.                                                      

 

                                     

Biroul Contencios-Juridic, 

Jr. Rujoiu Daniela 

 
 

 



Nr.                                                

                                                          

                                                                                                         APROBAT, 

                                                                         PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE, 

                                                                                             jr. Daniel-Cristian STAN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotarare privind stabilirea mandatului special  

al reprezentantului Municipiului Târgoviște  

 în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA” 

 

 

 Constituita in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, 

ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si ale Legii serviciului public de 

alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa 

Dambovita” este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, Municipiul Targoviste 

facand parte din cele 85 unitati administrativ-teritoriale membre ale asociatiei.  

 Potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 1 din Statutul asociaţiei si ale art. 91 alin.3 din Codul 

administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, Adunarea Generală a Asociaţei este organul de 

conducere al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, format din reprezentanţii tuturor unitatilor 

administrative-teritoriale asociate. 

            Dispozițiile art. 132 din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019 prevăd:  

,,comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor 

de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către 

primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale 

în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane 

din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local”.  

           In aplicarea dispozitiilor legale anterior mentionate, prin Dispoziția nr.3017/12.11.2020 

emisa de  Primarul municipiului Targoviste, calitatea de reprezentant al Municipiului Târgoviște 

în Adunarea generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dambovita” a fost delegată 

domnului viceprimar  Cătălin Rădulescu.    
            Prin adresa nr. 583/02.11.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 

38334/03.11.2020, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dambovita” solicită stabilirea 

prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Targoviste a mandatului special al 

reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea  Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Apa Dambovita”. 

In acest context, se retine ca atribuţiile, drepturile şi obligaţiile pentru  care este necesara 

acordarea unui special reprezentantului Municipiului Târgoviște  în Adunarea  Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dambovita” sunt prevazute de art. 21 alin.1 din 

Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Dambovita”, precum si de Legea 

serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006. 

In acest sens, potrivit art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 

având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul 

asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la 

art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b) -

d), f) -h) şi art. 9 alin. (1) lit. d), prevederile art. 5 alin.2 din Statutul asociatiei stabilind expres 

drepturile si obligatiile pe care asociatia a fost mandatata sa le exercite in numele si pe seama 

asociatilor. 
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Dispozitiile art. 10 alin.5 teza a II-a din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 

51/2006 conditioneaza exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) 

lit. a), d1), d2), i) -k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) din Legea nr. 

51/2006 de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei. 

Totodata, dispozitiile art. 21 alin.1 din Statutul Asociatiei stabilesc ca “Hotararile adunarii generale 

a Asociatiei luate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin.2 lit.i-j si art. 16 alin.3 lit.a, c, 

d si f  nu pot fi votate de reprezentantii asociatilor in adunarea generala a Asociatiei decat in baza 

unui mandate special, acordat expres, in prealabil, prin hotarare a autoritatii deliberative a 

asociatului al carui reprezentant este” . ; aceste atributii sunt: 

- dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase 

după lichidare; 

- aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii precum şi a excluderii unor 

membri din Asociaţie; 

- aprobarea cotizației lunare;  

- aprobarea strategiei de  dezvoltare,  a programelor de reabilitare, extindere şi 

modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a 

unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, elaborate și 

prezentate de Consiliul Director al Asociației; 

- aprobarea unei politici tarifarea coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute 

în contractul de delegare; 

- aprobarea strategiei tarifare; 

- aprobarea stabilirii, ajustării și modificării preţurilor și tarifelor propuse de operator de 

la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic; 

- aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și amortizat 

pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate și prezentate de Consiliul Director. 
Ca urmare, avand in vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,  

precum si Statutul Asociatiei, se înaintează spre analiză proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului 

special al  domnului Cătălin Rădulescu, viceprimar al Municipiului Târgoviște, in calitate de reprezentant 

al Municipiului Târgovişte  in Adunarea  Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa 

Dambovita”.                                                      

 

 

  

 

 

Biroul Contencios-Juridic, 

Jr. Rujoiu Daniela 
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