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  HOTĂRÂRE 
privind cuprinderea uni bun în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

judeţului Alba şi aprobarea concesionării către 
S.C. “APA–CTTA” S.A 

 

     Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 20 noiembrie 2008; 
     Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind cuprinderea uni bun în 
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Alba şi aprobarea 
concesionării către S.C. “APA–CTTA” S.A . 

• Raportul de specialitate nr.15147/04.11.2008 al Direcţiei tehnice la proiectul de 
hotărâre  privind cuprinderea uni bun în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al judeţului Alba şi aprobarea concesionării către S.C. “APA–CTTA” S.A  

• Adresa S.C. “APA–CTTA” S.A. nr. 2667 din 21.10.2008 şi nr. 14357 din 
22.octombrie 2008, prin care se solicită înregistrarea mijloacului fix din lista de dotari 
independente aferente obiectivului ” Reabilitarea alimentării cu apă potabilă sursa 
Mihoieşti – Cîmpeni” în inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al 
judeţului Alba. 
     Vazand: 

• Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de dezvoltare  
urbanistica, organizarea si amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si 
gestionarea patrimoniului judetului. 
    Având în vedere prevederile: 

• Art. 91–(1) lit. c) şi (4), lit. a) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată;  

• Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 127/2007 privind aprobarea utilizării unor 
sume din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare şi din Fondul de Mentenanţă, 
Reabilitare şi Dezvoltare de către S.C. “APA–CTTA” S.A.; 

• Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 
alimentare cu apã şi de canalizare cãtre Societatea comercialã “APA–CTTA” S.A. 
În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă cuprinderea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al judeţului Alba, a mijloacului fix din lista de dotări independente aferente obiectivului ” 
Reabilitarea alimentării cu apă potabilă sursa Mihoieşti – Cîmpeni”,  având datele de 
identificare cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art.2 Bunul menţionat la art.1 din prezenta hotărâre, se concesionează către 
Societatea comercială “APA–CTTA” S.A., urmând sã se încheie Act adiţional la Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare . 

Art. 3 Redevenţa recalculată pentru bunurile din domeniul privat concesionate, pentru 
anul 2008, se stabileşte la valoarea de 7560,248 lei/lună.  
            Art.4. Direcţia tehnică şi Directia de dezvoltare şi bugete vor duce la  îndeplinire 
dispoziţiile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică : 



-     Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Societăţii Comerciale  “APA–CTTA” S.A; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 
 
 

  PREŞEDINTE, 
  Ion DUMITREL 

                          Contrasemneaza, 
                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI   

                                            Mariana HURBEAN  
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