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HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea  preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, 
distribuţie apă potabilă şi canalizare  de către S.C. APA - CTTA  S.A. Alba din sursa râu Sebeş cu 

data de 1 ianuarie 2009 
 

       Consiliul judeţean întrunit în şedinţă extraordinară în data de 29 decembrie 2008; 
Luând în dezbatere: 
 - Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de 
alimentare cu apă potabilă, distribuţie apă potabilă şi canalizare  de către S.C. APA - CTTA  S.A. 
Alba din sursa râu Sebeş cu data de 1 ianuarie 2009, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, preşedinte al 
Consiliului judeţean Alba, înregistrat sub nr. 312 din 16 decembrie 2008; 

- Expunerea de motive şi Proiectul de cu privire la aprobarea  privire la aprobarea  preţurilor 
şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, distribuţie apă potabilă şi canalizare  
de către S.C. APA - CTTA  S.A. Alba din sursa râu Sebeş cu data de 1 ianuarie 2009 
             -Adresa Societăţii comerciale „ APA-CTTA „S.A. nr..3288/16.12.2008 înregistrată la 
Consiliul judeţean Alba sub nr.17.459 din 16 decembrie 2008; 
  - Avizul nr.5740 din 8 decembrie 2008  al Autorităţii Naţionale de Reglementare Pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitate Publică (ANRSC); 
             - Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr.17.485 din 15 decembrie 
2008 ; 
     Văzând : 
              - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 
     Având în vedere prevederile: 
                  -Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Art.35 -(6) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare Pentru Serviciile Comunitare de Utilitate 
Publică nr. 5740 din 8 decembrie 2008;  
           - art.91 al.(2) lit.d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 şi 115 al (1), lit c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E 
 
Art.1 Se aprobă  preţurile şi tarifele  la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, distribuţie 
apă potabilă şi canalizare  de către S.C. APA - CTTA  S.A. Alba din sursa râu Sebeş cu data de 1 
ianuarie 2009 conform anexei -  parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.2. Preţurile la apa potabilă şi tarifele la canalizare pentru populaţie conţin TVA în cotă de 19%, 
iar pentru rest utilizatori nu conţin TVA. 
Art.3. Preţurile aprobate intră în  vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009.  
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
                           - Instituţiei prefectului –judeţul Alba 
                           - Societăţii comerciale « APA-CTTA » S.A. 
                           - Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba. 
 
         PREŞEDINTE, 
           Ion Dumitrel                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI                                  
Alba Iulia, 29 decembrie 2008                                                    Mariana Hurbean                                           
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