
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
 

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea Raportului de evaluare a unor bunuri imobile, proprietate publică a judeţului Alba 

concesionate către S.C. APA-CTTA S.A.  
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 iulie 2010; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare a unor bunuri imobile, 
proprietate publică a judeţului Alba concesionate către S.C. APA-CTTA S.A.;  

- Raportul nr. 8385/07.07.2010 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre privind însuşirea 
Raportului de evaluare a unor bunuri imobile, proprietate publică a judeţului Alba concesionate către S.C. 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. 
 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;  
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 
- 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 – Anexa nr. 2. 
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 însuşeşte Raportul de evaluare a unor bunuri imobile, proprietate publică a judeţului Alba 
concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., prezentat în anexa – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunurilor imobile cuprinse în Inventarul actualizat al 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba la poziţiile cu nr. crt. 79, 81 şi 125, după cum urmează: 
- poz. 79 -  „ Staţie de pompare apã brutã, Q = 950 l/s Petreşti ”, de la valoarea de 255.518,41 lei la valoarea de 

256.646,92 lei; 
- poz. 81 -  „ Staţia de tratare a apei Sãsciori, Q = 870 l/s ”, de la valoarea de 2.761.024,59 lei la valoarea de 

2.773.195,33 lei; 
- poz. 125 -  „Staţie de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q = 1000 l/s”, de la valoarea de 3.193.113,54 lei la valoarea de 

3.240.610,98 lei. 
  Art.3. Valoarea de inventar a bunurilor imobile cuprinse la poziţiile cu nr. crt. 3, 6 şi 63 din Anexa nr. 2 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare se modifică, după cum 
urmează:  
- poz. 3 -  „ Clădire staţie pompare Petreşti ”, de la valoarea de 2.367,49 lei la valoarea de 3.496,00 lei; 
- poz. 6 -  „ Clădire staţie tratare apă Petreşti ”, de la valoarea de 25.525,26 lei la valoarea de 37.696,00 lei; 
- poz. 63 -  „Clădire staţie tratare a apei Săsciori-Sebeşel ”, de la valoarea de 99.616,56 lei la valoarea de 147.114,00 

lei. 
  Art.4. 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. 5. Direcţia relaţii publice şi informatică 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, 
                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                             Mariana HURBEAN 

Alba Iulia, 22 iulie 2010 
Nr. 123 
Nota: Anexa poate fi consultata la Compartimentul administratie publica si coordonare consilii locale din cadrul CJ 
Alba 


