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COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 Comuna  Arieșeni, sat. Arieșeni nr.19, jud. Alba  
Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro 

Telefon: 0358402989 
HOTĂRÂREA NR. 75/29.11.2022 

 privind acordarea unui mandat special domnului primar Pantea Gheorghe reprezentant al 
Consiliului Local al comunei Arieșeni în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba” 

 
Consiliul local al Comunei Arieșeni, județul  Alba, întrunit în ședința publică ordinară din 16 noiembrie  

2022  
Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre nr.74/23.11.2022 privind acordarea unui mandat special domnului primar Pantea 
Gheorghe reprezentant al Consiliului Local al comunei Arieșeni în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba” 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Arieșeni înregistrat sub nr. 7328/23.11.2022 
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Arieșeni înregistrat sub nr. 7329/23.11.2022 
- adresa nr. 261/21.11.2022 a Asociației ,,Apa Alba” înregistrată la Primăria comunei Arieșeni sub nr. 

7285/21.11.2022 
Având în vedere: 
- prevederile Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 
-  prevederile art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară ,, Apa Alba”  
-  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (9) lit. a), art. 140 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ținând cont de avizele consultative, favorabile, al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul Consiliului 

local 
În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanța de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                                              

     HOTĂRÂȘTE 
 
Art.1 Se acordă mandat special domnului primar Pantea Gheorghe, reprezentantul Consiliului Local al 

Comunei Arieșeni în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,, Apa Alba”, să voteze 
Hotărârea privind aprobarea primirii ca membri în Asociația de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba„ a Consiliului 
Local al Comunei Vidra și al Consiliului Local al Comunei Ciuruleasa. 

Art. 2 Se acordă mandat special domnului primar Pantea Gheorghe , reprezentantul Consiliului Local al 
Comunei Arieșeni în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,, Apa Alba”, să voteze 
Hotărârea privind modificării Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba” ca urmare a primirii 
unor noi membri. 

          Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul Comunei Arieseni ; 
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
  Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului – Județul Alba, Primarul comunei Arieșeni, 

Asociație ,,Apa Alba”, afișare. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată, prin vot deschis, cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 voturi ,,abțineri” și 

0  voturi ,, împotrivă”,   
   Număr consilieri locali în funcție : 11                       Număr consilieri locali prezenți : 10       
                    
  
              contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                      pt. secretar general comună, 
consilier local                                                                             inspector asistent 
Diomid-Mihai PAȘCA                                                   Ionel-Viorel BELEI 


