
MÂN 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

- A HOTARARE 

privind: aprobarea actualizirii cuantumului contribuţiei anuale, sub 
formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean 
Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

"Managementul Deşeurilor Teleorman" 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în sedinţă ordinară, conform 
prevederilor art.178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 25472 din 25 noiembrie 2022 al vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- avizul de legalitate nr. 25586 din 28 noiembrie 2022 al Direcţiei Juridice; 
- raportul comun de specialitate nr. 25658 din 28 noiembrie 2022 al Direcţiei 

Economice şi al Direcţiei Tehnice şi Administrarea Patrimoniului privind aprobarea 
actualizării cuantumului contribuţiei anuale, sub formă de cotizaţie, a Judeţului 
Teleonnan, prin Consiliul Judeţean Teleonnan, la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman"; 

- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman" nr. 20 din 06 octombrie 
2022 privind actualizarea cuantumului cotizaţiei Consiliului Judeţean Teleorman, 
transmisă prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Teleorman cu nr. 21536 din 
10 octombrie 2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009 
privind asocierea judeţului Teleorman cu unităţi administrativ-teritoriale în vederea 
înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deşeurilor 

Teleorman; 
- prevederile art. I O lit. a) coroborat cu art. 14 lit. a) şi b) din Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman" 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 55 din 20 mai 2009, actualizat, 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; 
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- prevederile art. 22 alin. (1) lit. t) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr. 134 din 26.08.2021; 

- prevederile art. 90 alin. (1 ), art. 173 alin. ( 1) lit. t) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările şi 
modificările ulterioare. 

În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin (1) litera "a" din 
Ordonanţa de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă actualizarea cuantumului contribuţiei, sub formă de cotizaţie, 
în sumă de 1.000.000 lei/an, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean 
Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
"Managementul Deşeurilor Teleorman". 

Art. 2. Pentru anul 2022, se aprobă plata diferenţei cotizaţiei aferentă 
trimestrului IV, în sumă de 207.500 lei, către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman". 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia Tehnică şi 
Administrarea Patrimoniului şi Direcţia Economică, asigură punerea în aplicare a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4. Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul Monitorizare 
Proceduri Administrative şi Relaţii cu Consilierii Judeţeni, va comunica prezentul act 
administrativ Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman", Direcţiei Tehnice şi 
Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean 
Teleorman, în termenul prevăzut de lege. 
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