
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE 
                        privind cuprinderea unor bunuri în domeniul privat al judeţului Alba 
                                                       şi aprobarea concesionării acestora 

 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 noiembrie  2005; 
Luând în dezbatere: 

• Proiectul de hotărâre privind cuprinderea unor bunuri în domeniul privat al 
judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora; 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind cuprinderea unor bunuri în 
domeniul privat al judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora; 

• Raportul comun al Direcţiei tehnice şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 12056 
din 2 noiembrie  2005 privind cuprinderea unor bunuri în domeniul privat al 
judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora; 

• Adresa nr. 2120 din 31.10.2005, înregistrată la Consiliul judeţean Alba cu nr.11862 
din 1.11.2005 şi  adresa nr. 2121 din 31.10.2005, înregistrată la Consiliul judeţean 
Alba  cu  nr.11861 din 01.11.2005  ale SC APA- CTTA SA prin care se solicită 
înregistrarea în contabilitate a mijloacelor fixe achiziţionate potrivit listelor de 
dotări independente ale  Obiectivelor de investiţii „Dezvoltarea alimentării cu apă 
potabilă a localităţilor aferente sistemului zonal al judeţului Alba – sursa râul 
Sebeş” şi „Reabilitarea alimentării cu apă potabilă ,sursa Mihoieşti-Cîmpeni „. 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate al Comisiei nr.1- Comisia economică şi 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

Având în vedere prevederile: 
• art.104 –(1), litera " f"  şi "g" , ale art.123-(1) şi ale art.125-(1) din  Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
                                               
 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se cuprind în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al  judeţului Alba 
mijloacele fixe  achiziţionate potrivit listelor de dotări independente, aprobate de Consiliul 
judeţean Alba, aferente Obiectivelor de investiţii „Dezvoltarea alimentării cu apă potabilă a 
localităţilor aferente sistemului zonal al judeţului Alba – sursa râul Sebeş” şi  „Reabilitarea 
alimentării cu apă potabilă , sursa Mihoieşti-Cîmpeni „  potrivit anexei -parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art.2. Mijloacele fixe  cuprinse în anexa prevăzută la art.1 se  concesionează Societăţii 
comerciale APA- CTTA S.A.  fiind bunuri de retur ce vor reveni  pe deplin drept, gratuit şi libere 
de orice sarcini  concedentului, la expirarea contractului de  concesiune  

Art.3. Contractul de concesiune nr. 994- 305/25.02.2000,  încheiat între S.C. APA-CTTA 
şi Consiliul judeţean Alba,  se completează  în  mod corespunzător. 



Art.4.  Direcţia tehnică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor duce la îndeplinire 
dispoziţiile prezentei hotărâri. 
      Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
     -    Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 

- S.C.APA – CTTA S.A; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu  al Consiliului judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE, 

           ION DUMITREL                                                    
CONTRASEMNEAZA 

           SECRETAR GENERAL , 
                                                                                                 Mariana HURBEAN 
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