
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind  desemnarea  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea comercială „ APA – CTTA „ S.A. 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 iulie 2008; 
Luând în dezbatere : 
  -Proiectul de hotărâre privind  desemnarea  reprezentantului Judeţului Alba în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea comercială „ APA – CTTA „ S.A., iniţiat de 
domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba, înregistrat sub nr. 193 din 15 
iulie 2008;  
           -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea comercială 
 „ APA – CTTA „ S.A.  
         - Raportul de specialitate nr. 9328 din 15 iulie 2008 al Direcţiei dezvoltare şi 
bugete; 
         - Scrisoarea prin care domnul Simion Creţu renunţă la calitatea de reprezentant al 
Consiliului judeţean Alba la Societatea comercială „APA-CTTA „ S.A. încredinţată prin 
Contractul de reprezentare încheiat la data de 4 august 2004, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului judeţean Alba nr.137/2004; 
 Văzând: 
  Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – Comisia administraţie 
publică locală, juridică şi ordine publică; 
 Având în vedere prevederile: 
  - Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  - art.91 - (2) litera d) şi art. 92 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - Dispoziţiile Codului civil cu referire la instituţia mandatului; 
În temeiul art. 97 şi 115 - (1) lit c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E 

Art.1. Ia act de renunţarea domnului Simion Creţu, la calitatea de reprezentant al Consiliului 
judeţean Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii comerciale «  APA – CTTA 
« S.A. 
Art.2. Se desemnează domnul Suciu Horea să reprezinte interesele Judeţului Alba în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea comercială “ APA – CTTA “ S.A.                
Art.3. Se aprobă Contractul de mandat ce se va încheia cu reprezentantul Judeţului Alba în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea comercială “ APA – CTTA “ S.A.- conform 
anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.4. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 137 din 4 august 2004 se abrogă 
Art.5. Se împuterniceşte domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba să 
semnete Comtractul de mandat ce se va încheia cu persoana desemnată, potrivit art.2 din 
prezenta hotărâre. 
Art.6. În temeiul prezentei hotărâri se vor efectua modificările corespunzătoare la Oficiul 
Registrului Comerţului. 



Art.7. Aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri revine Direcţiei dezvoltare şi bugete. 
              Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului –judeţul Alba; 
- Domnului Simion Creţu; 
- Domnului Horea  Suciu    
- Societăţii comerciale „ APA – CTTA „S.A; 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
                         Ion Dumitrel 
 
                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                    Mariana Hurbean 
 
 
 
Alba Iulia, 24 iulie 2008 
Nr.184 
 


