
JUDEȚUL ALBA 

ORAŞUL TEIUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A 

NR.35/2019 

privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la Asociația de dezvoltare intercomunitară Apa Alba 

pe anul 2019 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TEIUŞ, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 mai 

2019,ședință publică. 
Având în vedere: 

-proiectul de hotărâre privind  aprobarea cotizației orașului Teiuș la Asociația de dezvoltare 

Intercomunitară Apa Alba pe anul 2019 

-expunerea de motive nr.6364/10.05.2019 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației orașului 

Teiuș la Asociația de dezvoltare intercomunitară Apa Alba pe anul 2019 

-Raportul nr.6365/10.05.2019 al serviciului buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Teiuș 

-avizele nr.6720/17.05.2019,6722/17.05.2019 comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din 

cadrul Consiliului local oraș Teiuș   

-Hotărârea nr. 42/06.06.2003 a Consiliului Local al orașului Teiuș, privind aprobarea  asocierii  orașului 

Teiuș,cu Consiliul Județean Alba și Consiliile locale Alba Iulia,Aiud,Blaj,Ocna Mureș,Zlatna,Abrud,Câmpeni și 

Baia de Arieș în scopul promovării și executării lucrărilor în cadrul Programului Samtid  

În conformitate cu prevederile:  

            -Hotărârea Consiliului local oraș Teiuș nr.11/2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și 

planul de achiziții al orașului Teiuș pe anul 2018 

- art.11, 12, 13,art.36 alin.2,lit.6,alin.7 lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 45 şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

                                                                                          H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.Se aprobă cotizația orașului Teiuș la Asociația de dezvoltare intercomunitară Apa Alba pe anul 

2019 de 800 lei /lună. 

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul buget finanțe din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

            Art.3.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

             Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica:primarului orașului Teiuș,serviciului buget finanțe din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș,Instituției Prefectului județul Alba,Asociației de dezvoltare 

intercomunitară Apa Alba,dosar ședință,dosar hotărâri.Se afișează la sediul Primăriei oraș Teiuș. 

               Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate. 

 

                                                                                                                   Teiuș,23 mai 2019 

 

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                   Consilier ACHIMESCU IOAN                                               BARA  MARIA 
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