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            ROMANIA             
           Judeţul Alba 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
     CONSILIUL  LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 24 
 
          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
29 februarie 2012,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 168/20.02.2012, de către 
primarul oraşului Ocna Mureş. 
               Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind participarea orasului Ocna Mures la 
constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Alba de Jos, proiect iniţiat de către primarul 
oraşului Ocna Mureş; 
               Văzând – expunerea de motive nr. 2387/28.02.2012 intocmita de catre Primarul orasului 
Ocna Mures; 
               Având în vedere: 
   -Strategia Nationala pentru dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 
   -Programul Operational Regional 2007-2013; 
   -Strategia de dezvoltarea a Judetului Alba; 
   - Documentele Europene pentru perioada de programare 2014-2020, ,,Strategia de Dezvoltare 
Europa 2020” 
  - Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicata in anul 2007; 
  - O.G nr 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   -Legea nr 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
           În temeiul art.45, p-ctul.1  si art 115 alin (1) lit b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 
privind administraţia publică locală, republicata; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

          Art. 1  Se aproba participarea orasului Ocna Mures la constituirea Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ,,Alba de Jos”. 
 
         Art. 2.  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Alba de Jos” are ca obiectiv general 
cooperarea unitatilor administrativ-teritoriale care o compun , in scopul dezvoltarii economice, 
modernizarii infrastructurii publice, protecţiei mediului, imbunatatirii serviciilor publice , dezvoltarii 
culturale , dezvoltarii integrate a domeniilor invatamant si sanatate, dezvoltarii potentialului agricol.  
 
        Art.3.  Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara vor fi supuse 
aprobarii Consiliului local al orasului Ocna Mures si consiliilor locale partenere dupa emiterea 
hotararilor de participare la constituirea asociatiei.  
 
          Art. 4 . Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta potrivit 
prevederilor Legii nr 554/2004. 
 
        Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotartari se imputerniceste Primarul orasului 
Ocna Mures, prof. Dragut Augustin Iosif.  
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              Prezenta se comunica la:  
              - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 
              - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
              - Autoritatilor locale partenere; 
              - Se afiseaza la sediul Primariei  

Ocna Mures, la 29.02. 2012 
 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 CONTRASEMNEAZA, 
              CONSILIER LOCAL,                                                           SECRETAR ORAŞ 
                 ING. IOAN POPA                                                       JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSN/PSN 
EX:7;ANEXE:0;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:14; Voturi ,,pentru”: 14. 
 


