
 

 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                

HOTĂRÂRE  
privind propunerea candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de 

Administraţie al Societăţii comerciale „APA CTTA”SA Alba  
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 septembrie 2012; 
 Luând în dezbatere: 
      - Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind propunerea candidaţilor pentru 
funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii comerciale „APA 
CTTA”S.A. Alba .  
 - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Biroului Resurse 
Umane şi Gestiunea Funcţiilor Publice nr. 12013 din 20.09.2012; 

Văzând:  
- raportul SC „DAD EXPERTISE” SRL privind derularea procedurii de recrutare 

nr.228/26.09.2012, înregistrat la Consiliul Judeţean Alba sub nr.12317/26.09.2012; 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 –Comisia administraţie publică 

locală, juridică şi ordine publică; 
- rezultatul votului secret 

 Având în vedere prevederile: 
 -  art.29 alin.(3),(5) din Ordonanţa de Urgenţă nr.109/2011, privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice; 
 - Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art. 91, alin. (2) lit.d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 şi 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.unic. Se propun candidaţii pentru funcţiile de membri ai Consiliului de 
Administraţie al  Societăţii comerciale „APA CTTA”S.A. Alba în baza selecţiei prealabile 
efectuată de către SC „DAD EXPERTISE” SRL, persoană juridică specializată în recrutarea 
resurselor umane, după cum urmează: 

- Domnul Iancău Liviu; 
- Domnul Lazăr Viorel; 
- Domnul Lupea Ioan Gabriel; 
- Domnul Negrea-Oprean Sergiu-Ion; 
- Domnul Onac Sebastian Constantin; 
- Doamna Opruţa Elena; 
- Domnul Popa Eugen; 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului  - Judeţul Alba; 
- Societăţii comerciale “APA CTTA“ SA; 
- Direcţiei  Dezvoltare şi Bugete; 
- Persoanelor nominalizate. 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
         Contrasemnează,  
                 SECRETARUL  JUDEŢULUI 
         Mariana Hurbean 
Cugir, 27 septembrie 2012 
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