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  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea trecerii unor bunuri, din domeniul public în proprieta privatā a judeţului 

Alba, în vedera casārii 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2009 ; 
     Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri, din domeniul 
public în proprietatea privatā a judeţului Alba, în vedera casārii. 

- Raportul de specialitate nr.1570 /06.02.2009 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea trecerii unor bunuri, din domeniul public în proprietatea privatā a judeţului Alba, în 
vedera casārii; 

- Referatul nr. 138/13.01.2009 al Societāţii comerciale „APA – CTTA” S.A., titular al dreptului de 
concesiune, cu privire la starea bunurilor şi propunerea de casare a acestor bunuri. 
Vāzând : 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de dezvoltare  

urbanisticā, organizarea şi amenajarea teritoriului,investitii,turism,mediu şi gestionarea 
patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile : 
- Art. 91 – (1) litera c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicatā cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- Art. 10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcātuiesc domeniul public al statului şi al unitāţilor 
administrativ – teritoriale, aprobatā prin Legea nr 246/2001; 

- Hotārârea Consiliului judeţean Alba nr.32/2008 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor 
care alcātuiesc domeniul public al judeţului Alba. 

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 trecerea bunurilor cu datele de identificare prezentate în anexa - parte integrantā 
a prezentei hotārâri, din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, în vederea casārii. 

Art.2. Se aprobā casarea bunurilor, identificate potrivit art.1 şi diminuarea patrimoniului public al 
judeţului Alba cu valoarea de 14.735,25 lei. 

Art. 3. Anexa nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apā şi 
de canalizare nr.1969 – 12770/2008, se  modificā în mod corespunzātor . 

Art.4. Poziţiile cu nr. crt. 94, 105, 106, 107 şi 108, din Inventarul  proprietāţii publice a judeţului 
Alba actualizat prin  Hotārârea Consiliului judeţean Alba nr.32/2008, se modificā în mod corespunzātor. 

Art.5. Direcţia tehnică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.   

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică : 
                     -     Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- S.C. “APA–CTTA” S.A; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
        PRESEDINTE, 
      Ion DUMITREL        
                                                                                                   Contrasemneazā, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA    
                                                                                         Mariana HURBEAN      
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