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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile proprietate 

publicā a judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare a 
recepţionării unor lucrări de investiţii şi de construcţii montaj 

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

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de 
inventar a unor bunuri imobile proprietate publicā a judeţului Alba, concesionate către S.C. 
APA-CTTA S.A., ca urmare a recepţionării unor lucrări de investiţii şi de construcţii 
montaj; 

- Raportul nr. 10652/17.08.2009 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile proprietate publicā a 
judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare a recepţionării unor 
lucrări de investiţii şi de construcţii montaj. 

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) şi (4), lit. a) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu 

modificările  şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 1031/1999 pentru aprobarea normelor metodologice 

privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 
şi unităţilor administrativ-teritoriale; 

- 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..; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare                           
nr. 1968-12770/2008. 

În temeiul art.97 - (1) şi 115-(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001, republicată, cu modificārile şi completārile ulterioare, adopta prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
   Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunurilor imobile, cuprinse în 
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba la poziţiile cu nr. crt. 
101, 102, 103,109, 110, 128, 131 şi 133, urmând să aibă următoarele valori: 
- poz. 101 -  „Clădire staţie reactivi cu instalaţiile aferente”, valoarea de 1.152.746,65 lei; 
- poz. 102 -  „Staţie filtrare şi pavilion tehnic cu instalaţiile aferente”, valoarea de 

2.755.291,29 lei; 
- poz. 103 -  „Conductă alimentare cu apă Rosia Poieni”, valoarea de 4.627.956,82 lei; 
- poz. 109 -  „Rezervor înmagazinare apă potabilă”, valoarea de 326.266,25 lei; 
- poz. 110 -  „Conductă aducţiune apă potabilă Cîmpeni-Rezervoare Abrud şi Staţie de 

repompare  
Gura Roşiei”, valoarea de 2.844.009,29 lei; 

- poz. 128 -  „Echipamente şi instalaţii aferente staţiei de tratare Mihoieşti-Cîmpeni”, 
valoarea de  



148.284,29 lei; 
- poz. 131 -  „Staţie de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q=1000 l/s”, valoarea de 3.193.113,54 

lei; 
- poz. 133 -  „Conductă de aducţiune Alba iulia – SP Galda”, valoarea de 10.268.263,89 lei; 
  Art.2. Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea 
serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare cãtre Societatea comercialã  APA–CTTA S.A. 
se modifică potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
  Art.3. Se solicită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” modificarea 
în mod corespunzător a Anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apã şi de canalizare.  
   Art. 4. 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; 
- Societăţii comerciale  APA–CTTA S.A.; 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” ; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

Contrasemnează, 
                                                           p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                              Liliana NEGRUŢ 

 
 
 
 
 
Alba Iulia, 27 august 2009 
Nr.152 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H152.pdf�
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