
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea articolului nr.3 din Hotărârea nr.129/2004 a Consiliului judeţean Alba 

 
              Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 24 februarie 2005; 
              Luând în dezbatere: 
                      - Proiectul de hotărâre privind modificarea articolului nr.3 din Hotărârea 
nr.129/2004 a Consiliului judeţean Alba, înregistrat sub nr. 80 din 14 februarie 2005, iniţiat de 
domnul Ion Dumitrel, preşedinte a Consiliului judeţean Alba; 
                      - adresa nr 100 a Societăţii comerciale " APA-CTTA" S.A.; 

  - raportul nr.1607 din 14 februarie 2005 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete privind 
modificarea articolului nr.3 din Hotărârea nr. 129 din 16 iulie 2004 a Consiliului judeţean Alba, 
prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al Societăţii comerciale "APA-CTTA" S.A.; 
              Văzând: 
                     - avizul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia economică şi administrarea 
domeniului public şi privat; 
              Având în vedere prevederile: 
                      - art.113 lit."e" din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; 
                      - art.104. lit."i"din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
              În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1  Articolul nr.3 din Hotărârea nr. 129/2004 va avea următorul conţinut: 
             " Art. 3. Capitalul social al Societăţii comerciale "APA-CTTA" S.A. este de 
8.840.000.000 lei, compus din 7.872.165.770 lei -aport în natură şi 967.834.230 lei aport în 
numerar, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri". 
                Prin majorarea capitalului social la valoarea de 8.840.000.000 lei rezultă 353.600 
acţiuni (faţă de  42.498 acţiuni la constituirea societăţii comerciale), cu o valoare nominală de 
25.000 lei/acţiune, deţinute integral de judeţul Alba. 
 
          Prezenta se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

− Prefecturii judeţului Alba; 
− Societăţii comerciale "APA-CTTA" S.A.; 
− Oficiului Registrului Comerţului; 
− Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 

 
 
               PREŞEDINTE,  
                 Ion Dumitrel                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                                         Mariana Hurbean 
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