
ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

            

                       

HOTĂRÂRE  

privind propunerea candidaților pentru funcţiile de membri ai Consiliului de 

Administraţie al Societăţii „APA CTTA”SA Alba 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 7 noiembrie 2016; 

 Luînd în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind propunerea candidaților pentru funcţiile de membri ai 

Consiliului de Administraţie al Societății „APA CTTA”SA Alba 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind propunerea candidaților pentru 

funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al Societății „APA CTTA”SA Alba  

 - raportul de specialitate nr. 19425 din 3 noiembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete; 

 - lista scurtă a candidaților selectați în urma derulării procedurii de recrutare pentru 

membrii Consiliului de Administrație al Societății „APA CTTA”SA Alba, anexă a raportului 

final înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba, cu  nr. 19378 din 3 noiembrie 2016; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1.  Se propun candidaţii pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie 

al  Societăţii „APA CTTA” S.A. Alba, în baza listei scurte a candidaților selectați, în ordinea 

punctajului obținut, după cum urmează: 

- domnul Marian Florin AITAI 

- doamna Elena OPRUȚA 

- doamnal Dorina ALEXI 

- domnul Emil Nicolae MUNTEAN 

- domnul Cornel MURG 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce  la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Societății „APA 

CTTA”SA Alba, Direcţiei dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba și reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală 

a Acționarilor la Societatea „APA CTTA”SA Alba. 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        
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Alba Iulia, 7 noiembrie 2016 


