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H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Daia Română în 

Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba” pentru a vota 

aprobarea primirii de noi membri 
 

Consiliul Local Daia Română întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2016 : 
Luând în dezbatere  

 - Expunerea de motive la peroiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Local Daia Română în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare 

intercomunitară ,,Apa Alba” pentru a vota aprobarea primirii de noi membri 

- Raportul de specialitate  nr. 177/23.01.2016 întocmit de către compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română; 

Având în vedere: 

- Prevederile art. 11, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 16, alin. (2), lit. j), art. 20, alin. (3) și art. 21, alin. (1) din Statutul Asociaței 

de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba”. 

În baza dispozițiilor  art. 36, alin. (2), lit. e) și alin. (7), lit. c), din Legea nr. 215/2001 a 

Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. f) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 

Art. 1 Se mandatează dl  HĂPRIAN VISARION, în calitate de primar, reprezentant al 

comunei Daia Română, posesor al C.I. seria AX , nr. 601343, cu mandat special să voteze în 

Adunarea generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba”, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al comunei Daia Română, aprobarea primirii de noi membri în Asociație; 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Daia 

Română . 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
-  Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
-  Primarului comunei Daia Română; 
-  A.D.I. ”Apa Alba” 
-  un exemplar la dosar. 
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13, voturi favorabile valabil 
exprimate, care reprezintă  100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
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