
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special doamnei Prejban Nicoleta Noemi, în calitate de 

reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,APA ALBA" 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special doamnei Prejban Nicoleta 

Noemi, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBA"; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

doamnei Prejban Nicoleta Noemi, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Alba în 

Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBA"; 

- raportul de specialitate comun al Serviciului pentru implementarea Programului Alba - 

România 100 şi al Direcției Dezvoltare şi Bugete nr. 15.103/17.08.2017; 

- Adresa nr. 282 din 07 august 2017 a Asociației Apa Alba, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 14.519  din 07 august 2017. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin.(1) lit.d) şi ale art. 91(5) alin. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice locale     

nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Intercomunitară "Apa Alba"; 

- art. 35, alin (8) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

Luând în considerare:  

- Strategia de tarifare pentru serviciile de apă şi apă uzată furnizate de Operatorul 

Regional SC APA CTTA SA Alba, pentru perioada 2017 - 2022, aprobată în unanimitate de membrii 

Asociației prin hotărâri ale consiliilor locale, respectiv a consiliului județean şi de asemenea, 

aprobată prin Hotărârea Adunării generale a Asociației Apa Alba nr. 13/31.08.2016; 

- avizul ANRSC nr. 507614 din 31.07.2017 privind modificarea prețurilor la apa potabilă şi 

a tarifelor la canalizare - epurare pe întreaga arie de operare, pentru SC APA CTTA SA Alba, 

județul 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 şi art.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 acordă mandat special doamnei Prejban Nicoleta Noemi, reprezentant al 

judeţului Alba în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Alba" pentru 

exprimarea votului, în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Alba, referitor la modificarea 

preţului unic de livrare a apei potabile şi a tarifului unic pentru colectarea apei uzate, după cum 

urmează: 

 Preț/tarif 

actual   

- lei/mc- 

Preț/tarif 

propus   

- lei/mc- 

I. Apă potabilă - preț de livrare (preț unic pentru toate 

localitățile în care SC APA CTTA SA Alba, ca operator 

regional, distribuie apă potabilă, prin sucursalele sale) 

3,01 3,14 

II.  Canalizare - tarif (tarif unic pentru toate localitățile în 2,86 3,18 



care SC APA CTTA SA Alba, ca operator regional, 

colectează apele uzate menajere şi cele pluviale, prin 

sucursalele sale) 

* Tarif fără TVA 

 

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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, doamnei Prejban Nicoleta 

Noemi, Direcției Juridice si Relaţii Publice, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare "Apa Alba". 

 

 

 

 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI              Liliana NEGRUȚ 
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Alba Iulia, 24 august 2017 


