
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind delegarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către 

Societatea comercială APA – CTTA S.A.  
 

 Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 martie 2008; 
 Luând în dezbatere: 
  -Proiectul de hotărâre privind delegarea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare către Societatea comercială APA – CTTA S.A., iniţiat de domnul Ion Dumitrel, 
preşedinte al Consiliului judeţean Alba, înregistrat sub nr. 103 din 20 martie 2008; 
                       -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind delegarea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea comercială APA – CTTA S.A; 
  -Raportul de specialitate nr.3924 din 20 martie 2008 al Direcţiei dezvoltare şi 
bugete; 
 Văzând: 
  -Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 –Economică şi administrarea 
domeniului public şi privat; 
 Având în vedere prevederile: 
  -art. 91 alin.(1) litera f) şi litera d) şi alin. (5) litera a) pct.13 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
  -art.10 şi 30 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice 
cu modificările şi completările ulterioare; 
  -art.17, art.18 (2), art. 21-24 şi art.41 (1) din Legea nr.241/2006privind 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 
  -Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară APA 
ALBA; 

În temeiul art. 97 (1) şi 115 (1), litera c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată adoptă prezenta  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1.  Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare 
cu apă şi canalizare al judeţului Alba – conform anexei nr.1 –parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
Aer.2. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al judeţului 
Alba către Societatea comercială APA – CTTA S.A., cu sediul în Alba Iulia, str, Vasile 
Goldiş nr.3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Alba cu nr.J01/36/1999, CIF RO 
1755482. 
Art.3. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu aopă şi de 
canalizare, ce se va încheia între judeţul Alba, pe de o parte şi Societatea comercială APA – 
CTTA S.A., pe de altă parte, conform anexei nr. 2 –parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.4.Lista bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului Alba aferente sistemului 
public de alimentare cu apă şi canalizare cuprinse în anexa 3 –parte integrantă a prezentei 
hotărâri se concesionează către Societatea comercială APA – CTTA S.A şi constituie anexă  
la Contractul de delegare 
Art.5. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, cu sediul 
în  municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr.1, judeţul Alba, înscrisă în Registrul 
asociaţilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei Alba cu nr.13/14.07.2003, al cărui membru este 
judeţul Alba, să semneze Contractul de delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe 
seama judeţului Alba. 



Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele 
Consiliului judeţean Alba prin Direcţiile de specialitate, Asociaţia de Dezvoltare 
Intecomunitară APA – ALBA şi Societatea comercială APA – CTTA S.A. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică. 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, 
- Societăţii comerciale APA – CTTA S.A.; 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
                         Ion Dumitrel 
                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI 
                                                                                                         Mariana Hurbean 
 
Alba Iulia, 27 martie 2008 
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