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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scoaterii din funcţiune, în vederea valorificării prin casare, a unor 
bunuri, proprietate privată a judeţului Alba, aferente surselor locale de                                       

alimentare cu apă – Sursa Pâclişa şi Sursa dren Mihoieşti – Câmpeni 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 martie 2009; 

Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, 
în vederea valorificării prin casare, a unor bunuri, proprietate privată a judeţului Alba, 
aferente surselor locale de alimentare cu apă – Sursa Pâclişa şi Sursa dren Mihoieşti – 
Câmpeni; 
- Raportul de specialitate nr. 3168 /13.03.2009 al Direcţiei tehnice la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, în vederea valorificării prin casare, a unor 
bunuri, proprietate privată a judeţului Alba, aferente surselor locale de alimentare cu apă – 
Sursa Pâclişa şi Sursa dren Mihoieşti – Câmpeni. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia dezvoltare urbanistică, 

organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, 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; 

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997; 

- H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 
modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997; 

- 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. 

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. unic. Se aprobă scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării prin casare de 
către S.C. “APA–CTTA” S.A, a bunurilor, proprietate privată a judeţului Alba, aferente 
surselor locale de alimentare cu apă – Sursa Pâclişa şi Sursa dren Mihoieşti – Câmpeni, 
nominalizate în anexa - parte integrantā a prezentei hotārâri. 

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. 
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