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HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului judeţean Alba, reprezentantul judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA” 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 februarie 2010; 
 Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Preşedintelui 
Consiliului judeţean Alba, reprezentantul judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA 
ALBA”; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnice şi Direcţiei juridice şi administraţie publică 
nr.908/22.01.2010. 
 Luând în considerarea avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 – „Dezvoltare 
urbanistică, organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului 
judeţului”. 
 Văzând adresa Asociaţiei de dezvoltare intercomunicară „APA ALBA” nr.2213/18.01.2010 
înregistrată la Consiliului judeţean Alba sub nr.636/18.01.2010. 
 Ţinând cont de prevederile: 
 -Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.211/20.12.2007 prin care a fost împuternicit domnul Ion 
Dumitrel –Preşedintele Consiliului judeţean Alba, să reprezinte judeţul Alba în Adunarea Generală a 
Asociaţiei « APA ALBA » ; 
 -art.13, art. 21 alin.(1) şi art.32 din Statutul Asociaţiei „APA ALBA”, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Având în vedere prevederile : 
 -Ordonanţei Guvernului nr. 26/30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 -Hotărârii Guvernului nr. 855/13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
utilităţi publice. 
 În temeiul art. 97-(1) şi art. 115-(1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.unic. Se mandatează Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, 
reprezentantul judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei « APA ALBA » pentru a vota 
aprobarea primirii în Asociaţia „APA ALBA” a următoarelor unităţi administrativ-teritoriale: Bistra, 
Cenade, Cricău, Gîrda de Sus, Horea, Mirăslău, Săliştea şi Sohodol. 
  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridice şi administraţie publică; 
- Direcţiei tehnice; 
- Asociaţiei „APA ALBA”; 
- Membrilor asociaţi. 

  
  PREŞEDINTE, 



ION DUMITREL                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                              MARIANA HURBEAN 
Alba Iulia, 25 februarie 2010 
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