
   
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     PROIECT 

              HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota în 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ” alegerea preşedintelui, 
a membrilor consiliului director, precum şi a membrilor comisiei de cenzori ai 

asociaţiei 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
29.05.2014.  
 Având în vedere raportul nr. 69399/2014 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea Primarului 
Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„TERMIS DOLJ” alegerea preşedintelui, a membrilor consiliului director, precum şi a 
membrilor comisiei de cenzori ai asociaţiei;  

În conformitate cu prevederile art.10 alin.1 şi alin.3 din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, 
aprobată prin Legea nr.246/2005 şi  Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea 
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 
           Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.200/2014 
referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna 
Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înfiinţării 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”;  

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, 
alin.1,  art.61 alin.2  şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 

     HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova – dna. Lia-Olguţa 

Vasilescu, de a susţine şi a vota în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„TERMIS DOLJ”; alegerea preşedintelui, a membrilor consiliului director, 
precum şi a membrilor comisiei de cenzori ai asociaţiei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „TERMIS 
DOLJ” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

         INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PRIMAR,   SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
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