
R O M A N I A 

JUDEŢUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BLEJESTI 
 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind:   acordarea unui mandat special domnului Spinu Viorel ,reprezentant al 

UAT – ului comuna Blejesti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman” 

 

 

 

Consiliului Local al comunei Blejesti, întrunit în şedinţă ordinara/ extrordinară in data 

de 12.12 2022  

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.____din07.12. 2022 al domnului primar ; 

- raportul de specialitate nr._______ din 7 decembrie 2022, al secretarului general al 

comunei Blejesti ; 

-   avizul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local 

Blejesti ; 

-  prevederile art.8 alin.(1) şi alin.(3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile art. 2 alin. (1) lit. “e” din Hotărârea de Guvern nr. 855/2008 privind 

aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – cadru ale asociaţiilor de 

dezvotare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

- prevederile art 129 alin. (1),  alin (2) lit. ,,b” si ,,d” , art 132 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ al Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

În temeiul  prevederilor  art. 136 alin. (1), art.139 alin.(1), şi alin.(5), si ale art. 

196 alin (1) lit ,,a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. – Se acordă mandat domnului Spinu Viorel ,  reprezentant al UAT- ului  

comuna Blejesti sa reprezinte UAT-ul cu drepturi depline în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deșeurilor  Teleorman”, in 

situațiile in care  reprezentantul de drept in Asociație, respectiv primarul comunei, dl 

Pietreanu Narcis Catalin  nu poate participa. 

Art.2. - Primarul comunei Blejesti , prin aparatul de specialitate, va lua măsuri pentru 

punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.  



 

Art.3. - Secretarul general al comunei Blejesti, judetul Teleorman , va comunica , în 

termenul stabilit de lege, prezenta hotărâre, instituţiilor şi autorităţilor publice 

interesate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Petrescu Zoica  

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,  

Secretar general al comunei Blejesti  

Burcea Adriana 

 

 

 

 

 
Blejesti : 

Nr. 60   din 12 decembrie  2022 
 

Hotărâre aprobata cu un nr. de 13 voturi pentru ,voturi împotrivă - , abţineri - 

 

 


