
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Asociaţiei „APA ALBA” pentru a vota aprobarea primirii de noi 

membri 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în luna noiembrie 2015; 

 

 

Luând în dezbatere: 

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

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

pentru a vota aprobarea primirii de noi membri; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 20.706/05.11.2015; 

 

Văzând; 

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

20.432/03.11.2015; 

- avizul favorabil al comisie de specialitate nr. 3 - Comisia administraţie publică 

locală, juridică si ordine publică; 

 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. a) pct 13 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art.16, alin (2), lit. j), art 20 alin (3) şi art. 21, alin. (1) din statutul Asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară „APA ALBA”; 

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

desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA 

ALBA”; 

 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 mandatează D-na Prejban Nicoleta Noemi, reprezentantul Judeţului Alba 

în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”, posesoare a C.I. seria AX nr. 386784, 

cu mandat special pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”, în 

numele şi pe seama Consiliului Judeţean Alba, aprobarea primirii de noi membri în 

Asociaţie. 

 



 

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se 

comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”; 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                   Vasile BUMBU 
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