
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
PRIVIND: acordarea unui  mandat special Asociației  de Dezvol tare Intercomunitară “Teleormanul”, de a exercita 

atribuțiile de autori tate publică tutelară, în numele și  pe seam a Consiliului Local al Comunei Călinești, județul 
Teleorman 

 
Consiliul Local al Comunei Călinești, județul Teleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 24.04.2017, 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 

 
- expunerea de motive înregistrată sub nr. 69/19.04.2017; 
- raportul com partimentului  de specialitate, cu nr. 70/19.04.2017; 
- prevederile art. 27 alin.(3) si ale art. 10 alin. (5)  din Legea serviciilor com unitare de utili tati publice nr. 

51//2006 cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 3, pct. 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, 

aprobata cu modificari  prin Legea nr. 111/2016 
- prevederile art. 16 alin.(4) coroborat cu art. 17 alin. (2) lit. a) Operatorul , pct. 4 lit. ,,i” si lit. d) Contractul de 

Delegare a Gestiunii  Serviciilor, pct. 4 din Statutul Asociatiei ; 
- adresa cu nr. 930/05.04.2017 a Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară “T eleormanul”; 
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “d”, alin. (6), lit. “a”, pc. 14, din Legea nr. 215/2001, a administraŃiei 

publice locale, republicată, cu m odificarile si com pletarile ulterioare; 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- socială, buget finanŃe, 

adm inistrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodări re comunală, protec Ńia mediului, servicii şi 
com erŃ, cu nr.de inregistrare 1877/24.04.2017; 

- avizul favorabil al Com isiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activităŃi sportive şi de 
agrement,cu nr.de inregistrare 1879/24.04.2017; 

- avizul favorabil al Com isiei pentru adm inistraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a 
drepturilor cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 1880/24.04.2017; 
 

În tem eiul art. 45, alin. (1), art. 47, alin. (1), (2) și (3), art. 49, art. 115, alin. (1), lit. “b”, alin. (3), (5), (6) și (7) din 
Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se acordă mandat special Asociației de Dezvol tare Intercom unitară “T eleormanul” pentru servicii în 
sectorul de apă și apă uzată în județul Teleorman, pentru a exercita în numle și pe seam a Consiliului Local al 
Comunei Călinești , județul T eleorman, atribuții de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional SC APA 
SERV SA - Alexandria. 

Art.2. Secretarul com unei va comunica prezentul proiect de hotarare Institutiei Prefectului Judetul Teleorm an, in 
vederea exercitarii  controlului de legalitate, autorităŃilor în drept şi persoanelor îndreptăŃite. 
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