
ROMÂNIA   
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
      

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Master Planului  judeţean pentru infrastructură de apă/apă uzată 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie 2009; 
Luând în dezbatere: 

● Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Master Planului 
judeţean pentru infrastructură de apă/apă uzată; 

● Raportul de specialitate al Directiei tehnice nr. 705 /20.01.2009 la proiectul de 
hotarare  privind aprobarea Master Planului judeţean pentru infrastructură de apă/apă uzată. 

Având în vedere prevederile: 
●  art. 8, alin. (1) şi  alin. (2), lit. a) şi c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
● art. 10, alin. (1), lit. b), art. 11, art. 12, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 241/2006 

privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

● art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (3), lit. d) şi alin. (5), lit. a), punctul 13 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Văzând: 
● Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Apa Alba”, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului judeţean Alba nr. 211 din data de 20.12.2007; 
● Contractul de Delegare a Gestiunii serviciilor de apă şi canalizare. 
Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare 

economica, bugete, strategii si cooperare interinstitutionala. 
În temeiul art. 97 - (1) şi art. 115 – (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Articol unic Se aprobă Master Planul judeţean pentru infrastructură de apă/apă uzată. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului judeţean Alba. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
           Ion DUMITREL 

 
 

                                     Contrasemnează, 
                                    SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                      Mariana HURBEAN 
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