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HOTĂRÂREA Nr.  3/2023  

privind  acordarea unui mandat special domnului primar, Nicolae Gherman, reprezentantul 

Consiliului Local Blandiana in Adunarea generala a Asociatiei ,,Apa Alba” 

 

  

Consiliul Local al Comunei Blandiana, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31 ianuarie 

2023; 

Având în vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 194/20.01.2023 întocmit de compartimentului financiar-contabil, 

resurse umane, taxe și impozite,arhiva privind  acordarea unui mandat special domnului primar, 

Nicolae Gherman, reprezentantul Consiliului Local Blandiana în Adunarea generala a Asociatiei 

,,Apa Alba,, 

- Adresa Asociatiei Apa Alba cu nr 301/27.12.2022 înregistrata la Primăria Comunei Blandiana 

sub nr 3539/29.12.2022 referitoare la adoptarea de catre Consiliul Local Blandiana a  unei hotărâri 

privind  acordarea unui mandat special domnului primar, Nicolae Gherman, reprezentantul 

Consiliului Local Blandiana in Adunarea generala a Asociatiei ,,Apa Alba”. 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 – a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 241/2006 – a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu 

modificările și completprile ulterioare 

- Art 21, alin.1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apă Alba”; 

În temeiul prevederilor  art. 129 art 139, alin.1 si alin 2, art. 196 alin. 1 lit.a și 

art.243 alin.1 lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

                                                                    

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1 - Se acordă un mandat special domnului Primar, Gherman Nicolae, reprezentantul 

Consiliului Local al comunei Blandiana în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare 

intercomunitară ,,Apa Alba", să voteze Hotărârea privind aprobarea regulamentului serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, revizuit. 

Art. 2 - Se acordă un mandat special domnului Primar, Gherman Nicolae, reprezentantul 

Consiliului Local al comunei Blandiana în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare 

intercomunitară ,,Apa Alba", să voteze Hotărârea privind aprobarea Contractului de 

furnizare/prestare al Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, revizuit. 

Art. 3 - Se acordă un mandat special Domnului Primar, Gherman Nicolae, reprezentantul 

Consiliului Local al comunei Blandiaana în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare 

intercomunitară ,,Apa Alba", să voteze Hotărârea privind aprobarea Actului adițional nr. 6/2023 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.  

Art. 4 (1) - Împotriva prezentei hotărâri persoana care se consideră vătămată într-un drept al 

său sau într-un interes legitim poate formula plângere prealabilă la Consiliul Local al comunei 

Blandiana, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

(2) Prezenta hotărâre poate fi contestat la secţia de contencios administrative și fiscal a 

Tribunalului Alba în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/231450
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depusă, conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare    

Art. 5 -  Prezenta Hotărare se comunică : 

- Instituției Prefectului – județul Alba; 

- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Alba” 

- Primarului comunei Blandiana, județul Alba 

- Dosarului de sedință 

 - Se publică în Monitorul Oficial Local al Comunei Blandiana, în format electronic, pe pagina 

de internet www.comuna-blandiana.ro și se afișează  la sediul Primăriei Blandiana. 

 

 

                                                                                                      Blandiana, 31 ianuarie 2023 

 

 

 

                Preşedinte de şedință                                            Contrasemnează pentru legalitate, 

                            Consilier,                                                        Secretar general al comunei, 

                       Vasile GAVRILĂ                                                    Ioan-Ovidiu CUNȚAN       

 

 

 

 

Număr consilieri locali în funcţie: 9 

Număr consilieri locali participanți la ședință: 9 

Număr voturi „pentru”: 9 

Număr voturi „împotrivă”: 0 

Abțineri de la vot: 0 

Sistem de vot : deschis 
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