
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „APA ALBA”, privind majorarea 
preţului unic de livrare a apei potabile şi a tarifului unic pentru colectarea apei uzate şi 

pluviale 
 
 
 
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară din data de 29 decembrie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 

„APA ALBA”, privind majorarea preţului unic de livrare a apei potabile şi a tarifului unic pentru 

colectarea apei uzate şi pluviale; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Direcţiei tehnice 

nr. 21 385./19.12.2014 ; 

Văzând  

- adresa Asociaţiei „APA ALBA” înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 

20973/15.12.2014; 

- avizul favorabil al  comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia administraţie publică locală, 

juridică şi ordine publică; 

Ţinând cont de prevederile: 

- art.16 alin (3) lit. „d” şi ale art. 21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „APA ALBA”  , cu modificările şi completările ulterioare; 

 - contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „APA ALBA”  şi operatorul 

regional SC APA CTTA SA;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 178 din 24 octombrie 2013 privind desemnarea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



 În temeiul art. 97, alin. (1) 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 aprobă mandatarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea generală a 

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „APA ALBA” pentru exprimarea votului referitor la  

majorarea preţului unic de livrare a apei potabile şi a tarifului unic pentru colectarea apei uzate şi 

pluviale cu 0,04 lei/mc. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 

- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „APA ALBA” 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete 

- Direcţiei Tehnice 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
                                 CONTRASEMNEAZA, 

 
                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                   Mariana HURBEAN 
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