
JUDEȚUL ALBA 

ORAŞUL TEIUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A 

NR.16/2020 

privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la Asociația de Dezvoltatre Intercomunitara Apa 

Alba pe anul 2020 
 

Consiliul local al orașului Teiuș,întrunit în şedinţa ordinară în data de 18 februarie 2020,ședință 

publică. 

Având în vedere: 

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

Intercomunitară Apa Alba pe anul 2020 

-referatul de aprobare nr.1962/10.02.2020 Proiectul de hotarare privind aprobarea cotizatiei 

orasului Teius la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Apa Alba pe anul 2020 

-raportul nr.1964/10.02.2020 al serviciului buget finante din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orasului Teius  

-avizele nr.2391/18.02.2020,nr.2393/18.02.2020 ale comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

- Hotărârea nr. 42/06.06.2003 a Consiliului Local al orasului Teius, privind aprobarea  

asocierii  orasului Teius,cu Consiliul Judetean Alba si Consiliile locale Alba Iulia,Aiud,Blaj,Ocna 

Mures,Zlatna,Abrud,,Campeni si Baia de Aries in scopul promovarii si executarii lucrarilor in 

cadrul Programului Samtid  

 - adresa nr.13/21.01.2020 a Asociației de dezvoltare intercomunitară Apa Alba 

In conformitate cu prevederile:  

            -art.89 alin.1 și 2,art.90,alin.1,art.129,alin.2,lit.d și e,alin.7,lit.n,alin.9,lit.a din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art.139,alin.3,lit.a și f şi art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,   

                                                                       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 2020 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. 

                                                      Teiuș,18 februarie 2020 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                        Contrasemnează pentru legalitate 

                  Consilier  CERNĂU DORIN                                             secretarul general al orașului 

                                                                                                                          BARA  MARIA 

 
Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-14 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru,0 voturi împotirivă,0 abțineri. 

 
red.BM 4 ex/1 pag                                                            pagina 1 din 1 


