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HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 92/2008 
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  

către Societatea comercială APA–CTTA S.A. 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 decembrie 2009; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea 
Consiliului judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare către Societatea comercială APA–CTTA S.A. 

- Raportul nr. 15647/02.12.2009 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea comercială APA–CTTA S.A. 

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

amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului. 
   Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare cu apã şi de 
canalizare cãtre Societatea comercialã  APA–CTTA S.A.; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 41/2009 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; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 118/2009 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 
efectuării unor lucrări de construcţii montaj; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 119/2009 privind cuprinderea unor bunuri în Inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către  S.C. APA–
CTTA S.A.; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 120/2009 privind cuprinderea unui bun în Inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către S.C. APA-CTTA 
S.A.; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 152/2009 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; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 157/2009 privind cuprinderea unui bun imobil în Inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către S.C. 
APA-CTTA S.A. ; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 169/2009 privind cuprinderea unor bunuri în Inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către  S.C. APA–
CTTA S.A.. 

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

ulterioare. 
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.  (1) Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru 
bunurile din domeniul public şi privat al judeţului Alba, cuprinse în anexa – parte integrantă a prezentei 
hotărâri, către Operatorul regional S.C. APA–CTTA S.A.; 

  (2) Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 92/2008, cuprinzând Lista 
bunurilor din domeniul public si privat al judeţului Alba aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare concesionate Societăţii comerciale APA–CTTA S.A., se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, al cărei membru 
este judeţul Alba, să încheie Act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apã şi de canalizare, pentru bunurile cuprinse în  anexa la prezenta hotărâre, prin reprezentantul său legal, în 
numele şi pe seama judeţului Alba. 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H226.pdf


Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele 
Consiliului judeţean Alba prin Direcţiile de specialitate din aparatul propriu. 

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, 

                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                            Mariana HURBEAN 

 
 
 
 
 
Alba Iulia, 10 decembrie 2009 
Nr. 226 
 
 
 
 
Nota : Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului judetean Alba www.cjalba.ro 


