
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind cuprinderea unor bunuri aferente sistemelor de alimentare cu apă în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al judeţului Alba şi aprobarea transmiterii acestora, din proprietatea publică a 

judeţului Alba şi din administrarea Consiliului judeţean Alba, în proprietatea publică a unor unităţi 
administrativ-teritoriale din judeţul Alba şi în administrarea Consiliilor locale ale acestora 

  

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară în data de 16 aprilie 2009; 
 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind cuprinderea unor bunuri aferente sistemelor de 
alimentare cu apă în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba şi aprobarea 
transmiterii acestora, din proprietatea publică a judeţului Alba şi din administrarea Consiliului 
judeţean Alba, în proprietatea publică a unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba şi în 
administrarea Consiliilor locale ale acestora; 

- Raportul nr.4353/03.04.2009 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind cuprinderea unor 
bunuri aferente sistemelor de alimentare cu apă în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al judeţului Alba şi aprobarea transmiterii acestora, din proprietatea publică a judeţului Alba şi din 
administrarea Consiliului judeţean Alba, în proprietatea publică a unor unităţi administrativ-teritoriale 
din judeţul Alba şi în administrarea Consiliilor locale ale acestora. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de dezvoltare urbanistică, organizarea şi 
amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului. 

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

completările ulterioare;  
- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- H.G. nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea 

unor Programe Guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, 
asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor 
rurale, cu modificările ulterioare;  

- Ordinului Ministrului nr. 1853/2002 privind organizarea recepţiilor la obiectivele de investiţii de 
alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale realizate în conformitate cu H.G. nr. 687/1997 şi măsurile 
necesare a fi luate în perioada de garanţie a lucrărilor; 

- Dispoziţiei nr. 1/2002 emisă, în aplicarea Ordinului Ministrului nr. 1853/2002, de către Secretarul de 
Stat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; 

- Convenţiei privind atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Transporturilor Construcţiilor şi 
Turismului şi ale Consiliului judeţean Alba, privind realizarea Programului Guvernamental de 
alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobată prin H.G. nr. 687/1997 şi H.G. nr. 1036/2004 şi 
aprobată prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 135/2005. 

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 aparţin domeniului public al judeţului 

Alba, la poziţiile cu nr. crt. 182, 183 şi 184, a bunurilor aferente sistemelor de alimentare cu apă, având 
datele de identificare prezentate în anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă transmiterea din proprietatea publică a judeţului Alba şi din administrarea 
Consiliului judeţean Alba în proprietatea publică a comunei Jidvei şi în administrarea Consiliului local al 



comunei Jidvei, a bunurilor imobile având datele de identificare prezentate în anexa nr. 2 – parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă transmiterea din proprietatea publică a judeţului Alba şi din administrarea 
Consiliului judeţean Alba în proprietatea publică a comunei Cetatea de Baltă şi în administrarea 
Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă, a bunurilor imobile având datele de identificare prezentate 
în anexa nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă transmiterea din proprietatea publică a judeţului Alba şi din administrarea 
Consiliului judeţean Alba în proprietatea publică a comunei Şona şi în administrarea Consiliului local al 
comunei Şona, a bunurilor imobile având datele de identificare prezentate în anexa nr. 4 – parte integrantă 
a prezentei hotărâri. 

Art. 5.  Predarea-preluarea bunurilor imobile, identificate la art. 2, 3 şi 4, se face pe bază de 
protocol de predare-preluare încheiat între părţile interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

Art. 6.  Direcţia tehnică va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului -  judeţul Alba; 
- Consiliului local al comunei Jidvei – Anexa nr. 2; 
- Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă – Anexa nr. 3; 
- Consiliului local al comunei Şona – Anexa nr. 4; 
- S.C. “APA–CTTA” S.A.; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
 
PREŞEDINTE 

     Ion DUMITREL 
                                                                                                          Contrasemneazā, 

                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                                     Mariana HURBEAN 
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