
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT 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" 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în luna august 2017; 

Luând în dezbatere: 

- 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. 

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 completǎrile ulterioare; 

Luând în considerare:  

- Strategia de tarifare pentru serviciile de apǎ şi apǎ uzatǎ furnizate de Operatorul 

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

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

aprobatǎ prin Hotǎrârea Adunǎrii generale a Asociației Apa Alba nr. 13/31.08.2016; 

- avizul ANRSC nr. 507614 din 31.07.2017 privind modificarea prețurilor la apa potabilǎ 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, dupǎ cum 

urmeazǎ: 

 Preț/tarif 

actual   

- lei/mc- 

Preț/tarif 

propus   

- lei/mc- 

I. Apǎ potabilǎ - preț de livrare (preț unic pentru toate 

localitǎțile ȋn care SC APA CTTA SA Alba, ca operator 

regional, distribuie apǎ potabilǎ, prin sucursalele sale) 

3,01 3,14 

II.  Canalizare - tarif (tarif unic pentru toate localitǎțile ȋn 

care SC APA CTTA SA Alba, ca operator regional, 

colecteazǎ apele uzate menajere şi cele pluviale, prin 

sucursalele sale) 

2,86 3,18 

* 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 Relatii Publice, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare "Apa Alba". 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE,                                               

     Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                         p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA 

                                                                                                            Director executiv 

     Liliana Negruț  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 271 

Alba Iulia, 17 august 2017 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

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

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

Intercomunitară ,,APA ALBA" 

 

 

Prin adresa Asociaţiei „APA ALBA” nr. 282 din 07 august 2017 înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 14.519  din 07 august 2017, se solicita acordarea unui mandat 

special reprezentantului judeţului Alba in Adunarea Generală a Asociaţiei de a vota ajustările 

preţului apei potabile si a tarifului la canalizare care vor fi aplicate începând cu luna august 2017. 

În şedinţa  ordinară din data de 24 octombrie 2013, prin  Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 178/2013, s-a desemnat reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea generală a Asociaţiei de 

dezvoltare Intercomunitară “Apa Alba”. Reprezentantul judeţului Alba d-na Prejban Nicoleta 

Noemi în aceasta calitate şi în baza mandatelor speciale primite votează în Adunarea generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Alba” în numele şi pe seama Consiliului Judeţean 

Alba. 

In conformitate cu prevederile art. 21 alin (1) din Statutul Asociaţiei „APA ALBA” , 

„Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei luate in exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. 

(2) lit (i)-(j) si art. 16 alin (3) lit. a), c), d) si f) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor in 

adunarea generala a Asociaţiei decât in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin 

hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.” 

Avand in vedere: 

-  prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare; 

- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Potrivit art. 16 alin. (3) lit. „d” din Statutul Asociaţiei de dezvoltare intracomunitară Apa 

Alba, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea generală aprobă ajustarea şi modificarea 

preţurilor şi tarifelor propuse de Operator iar conform art. 21(1) hotărârile adunării generale luate în 

exercitarea atribuţiei prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. „d” nu pot fi votate de reprezentanţii 

asociaţilor „decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărârea  autorităţii 

deliberative  a asociatului al cărui reprezentant este.” 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia 

proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul la iniţiativă pentru 

proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor 

judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 271 din 17 

august 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 
  

 

 

 

 

 



 

ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

Serviciul pentru Implementarea  

Programului Alba - România 100 

Direcția Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 15.103/17.08.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

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

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBA" 

 

Potrivit 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, consiliul 

judetean „asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile comunitare de utilitate publică de interes 

judeţean” 

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

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

modificarea si completarea Actului constitutiv si a Statutului Asociaţiei „APA ALBA” aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 211 din 20 decembrie 2007. 

Prin această modificare a fost aprobată desemnarea unui reprezentant al Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”. Reprezentantul judeţului Alba d-na Prejban 

Nicoleta Noemi în aceasta calitate şi în baza mandatelor speciale primite votează în Adunarea 

generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Alba” în numele şi pe seama Consiliului 

Judeţean Alba. 

In conformitate cu prevederile art. 21 alin (1) din Statutul Asociaţiei „APA ALBA” , 

„Hotărârea adunării generale a Asociaţiei luate in exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. 

(2) lit (i) - (j) si art. 16 alin (3) lit. a), c), d) si f) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor in 

adunarea generala a Asociaţiei decât in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin 

hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.” 

Prin adresa Asociaţiei „APA ALBA” nr. 282 din 07 august 2017, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 14.519  din 07 august 2017, se solicita acordarea unui mandat 

special reprezentantului Judeţului Alba in Adunarea Generala a Asociaţiei de a vota ajustările 

preţului apei potabile si a tarifului la canalizare care vor fi aplicate începând cu luna august 2017. 

Propunerea Asociației "Apa Alba" ține cont de Strategia de tarifare pentru serviciile de apǎ 

şi apǎ uzatǎ furnizate de operatorul regional SC APA CTTA SA Alba pentru perioada 2017 - 2022, 

aprobatǎ prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba cu nr. 219 din 29 decembrie 2014 precum şi de 

membrii asociației prin hotarâri ale consiliilor locale şi de asemenea aprobatǎ prin hotǎrârea 

Adunǎrii generale a Asociației Apa Alba nr. 13/31.08.2016, strategie care nu a fost aplicatǎ pânǎ ȋn 

acest moment. 

 Deasemenea propunerea ține cont de Avizul A.N.R.S.C. nr. 507614 din 31.07.2017 privind 

modificarea prețurilor la apa potabilǎ şi a tarifelor la canalizare - epurare pe intreaga arie de 

operare, pentru SC APA CTTA SA Alba, Județul Alba. 

 Menționǎm faptul cǎ prețurile la apa potabilǎ şi a tarifele la canalizare au rǎmas 

nemodificate din ianuarie 2015, din cauza ȋntârzierii aplicǎrii prevederilor strategiei. 

In conformitate cu  propunerea înaintată de către operatorul regional SC APA CTTA SA, 

modificările sunt:  

 

  Preț/tarif 

actual   

- lei/mc- 

Preț/tarif 

propus   

- lei/mc- 

I. Apǎ potabilǎ - preț de livrare (preț unic pentru toate 3,01 3,14 



localitǎțile ȋn care SC APA CTTA SA Alba, ca operator 

regional, distribuie apǎ potabilǎ, prin sucursalele tale 

II.  Canalizare - tarif (tarif unic pentru toate localitǎțile ȋn 

care SC APA CTTA SA Alba, ca operator regioonal, 

colecteazǎ apele uzate menajere şi cele pluviale, prin 

sucursalele sale) 

2,86 3,18 

* Tarif fără TVA 

 

 

 Având în vedere cele prezentate vă propunem spre aprobare acordarea unui mandat special 

Doamnei Prejban Nicoleta Noemi, reprezentanta Consiliului Județean Alba în Adunarea generală a 

Asociației ,,Apa Alba" pentru a vota modificare preţului apei potabile si a tarifului la canalizare care 

vor fi aplicate începând cu luna august 2017 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                       SEF SERVICIU, 

       Aitai Marian                                                                         Fǎgǎdar Cornelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
FC/FC 
Ex.1 


