
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei  

„APA ALBA” 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 ianuarie 2009; 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei „APA ALBA”; 
- raportul de specialitate nr. 743/21.01.2009 al Direcţiei juridică şi cancelarie; 
Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia de  

dezvoltare economică, bugete, strategii şi cooperare interinstituţională; 
 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 211/2007 privind 
modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei „APA ALBA”, 
actualizată; 

Având în vedere dispoziţiile: 
- art. 10-(2) şi art. 23 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 

canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 11-13, art. 91-(1) lit. „d” şi „f”  din Legea administraţiei publice locală nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv şi 

a statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice; 

-Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi 115-(1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locală nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea Actului constitutiv al Asociaţiei „APA 

ALBA”, având conţinutul prevăzut în Anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 2 Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei „APA ALBA”, 

având conţinutul prevăzut în Anexa nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 3 Se împuterniceşte domnul Ion Dumitrel,  preşedintele al Consiliului judeţean 

Alba, să voteze în favoarea modificării Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei APA 
ALBA şi să semneze hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei APA ALBA de aprobare a 
Statutului şi Actului constitutiv, în forma prevăzută în Anexa 1 şi Anexa 2 la prezenta 
hotărâre , în numele şi pe seama Consiliului judeţean Alba. 

Art.4  Se împuterniceşte domnul Besoiu Ioan Petru, cetăţean român, născut la data de 
25.07.1947 în Sebeş, judeţul Alba, domiciliat în Alba Iulia, str. Avram Iancu nr. 2, bl. B, ap.6, 
posesor al CI seria AX, nr. 197193, eliberată de Poliţia municipiului Alba Iulia la data de 
11.06.2004, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor 
Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei „APA ALBA” la Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Alba Iulia. 

Art. 5 Se aprobă cotizaţia lunară a Consiliului judeţean Alba la Asociaţia „APA 
ALBA”, pentru anul 2009, în sumă de 600 lei/lună. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba 
- Societăţii comerciale „APA CTTA” Alba 
- Direcţiei juridică şi cancelarie 



- Direcţiei tehnice 
-  Membrilor asociaţi 

 
PREŞEDINTE,                           
Ion DUMITREL                                             
                                                                                    Contrasemnează 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                              Mariana HURBEAN 
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