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 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea utilizării Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, de către 

S.C. „APA CTTA” S.A. în anul 2008 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în sedinţa ordinară din data de 25.09. 2008; 
Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării Fondului de 
Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, de către SC „APA CTTA” SA în anul 2008; 
 - Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 12552 din 18.09.2008 la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea utilizării Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, de către 
SC „APA CTTA” SA în anul 2008; 

- Adresa SC „APA CTTA” SA nr. 1769/09.07.2008, prin care solicită aprobarea 
utilizării Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare  în anul 2008; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- „Dezvoltare economică, 
bugete, strategii si cooperare interinstituţională „ 
 Având în vedere prevederile: 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea 
Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene; 

- Art. 91 - (1),  litera “d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

In temeiul prevederilor art. 97-(1)  şi 115-(1), litera “c” din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă utilizarea de către SC „APA CTTA” SA în anul 2008 a Fondului de 

Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, în sumă de 312.223,0 lei, pentru obiectivele “Extindere si 
modernizare laborator apă potabilă Alba Iulia” - 132.223 lei si „Dezvoltarea alimentarii cu 
apa potabila a localităţilor aferente sistemului zonal al judeţului Alba, sursa râu Sebeş”  – 
180.000 lei. 

Art. 2. Direcţia tehnică şi Direcţia dezvoltare şi bugete vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului judeţul Alba; 
- Direcţiei tehnice din cadrul Consiliului judeţean Alba; 
- Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului judeţean Alba 
- SC „APA CTTA” SA. 
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