
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea preţurilor de livrare a apei potabile furnizate 

 de Societatea comercială "APA - CTTA" S.A. Alba 
 
 Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 30 martie 2005; 

Luând în dezbatere: 
 -   expunerea de motive privind aprobarea preţurilor de livrare a apei potabile furnizate 
      de Societatea comercială "APA - CTTA" S.A. Alba; 

      -    proiectul de Hotărâre privind aprobarea preţurilor de livrare a apei potabile furnizate 
                 de Societatea comercială "APA - CTTA" S.A. Alba, initiat de presedintele Consiliului  
                  judetean Alba, Ion Dumitrel. 

- raportul nr. 2899/2005 al Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete cu privire la aprobarea 
preţurilor de livrare a apei potabile furnizate de Societatea comercială "APA - CTTA" 
S.A. Alba; 

- avizul nr.584 din 18 februarie 2005 al Autorităţii Naţionale de  Reglementare pentru                 
Serviciile Publice de Gospodărire Comunală; 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 -  "Economică şi administrarea 
domeniului privat". 

Având în vedere prevederile: 
- art.32 - (1), litera "e" din Ordonanţa Guvernului României nr.32/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 
aprobată prin Legea nr.634/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.104 - (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art.109 - (1) din Legea adminstraţiei publice nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 
 Art.1. Se aprobă preţurile de livrare a apei potabile, furnizate de Societatea comerciala 
"APA - CTTA" S.A dupa cum urmeaza: 

• 3.083 lei/m.c pentru apa potabila din sursa Râul Sebeş; 
• 3.340 lei/m.c pentru localitatea Sintimbru. 
Preturile, in lei/m.c, pentru livrarea de apa potabila nu contin T.V.A. 
Preturile, in lei/m.c pentru sursa Sebes includ o cota de dezvoltare de 163 lei/m.c. 

 Art.2. Preţurile stabilite la art.1, se aplică începând cu data de 01 martie 2005. 
 Art.3.   Hotărârea nr.159 din 26 august  2004, se abrogă. 
 Art.4. Direcţia de dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi 
se comunică: 

- Prefecturii judeţului Alba; 
- Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire 

Comunală; 
-  Societăţii comerciale "APA - CTTA" S.A Alba; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
- Se afişează la sediul instituţiei. 
 
PREŞEDINTE,                                                                              
 Ion    Dumitrel                                                                     CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                              p.SECRETAR GENERAL 

                                                                                                              Liliana Negruţ 
Alba Iulia, 30 martie 2005 
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