
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARARE 

privind avizarea utilizarii fondului de dezvoltare, modernizare si retehnologizare de catre SC 

„APA CTTA” SA pentru realizarea unor lucrari de modernizare a Statiei de tratare a apei Petresti 

 

 

Consiliul Judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara din data de 17 noiembrie  2005; 

Luand in dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind avizarea utilizarii fondului de 

dezvoltare, modernizare si retehnologizare de catre SC „APA CTTA” SA pentru realizarea unor 

lucrari de modernizare a Statiei de tratare a apei Petresti; 

- Raportul de specialitate al Directiei tehnice nr. 12.250 din  9 noiembrie 2005 la 

proiectul de hotarare privind avizarea utilizarii fondului de dezvoltare, modernizare si 

retehnologizare de catre SC „APA CTTA” SA pentru realizarea unor lucrari de modernizare a 

statiei de tratare a apei Petresti; 

- Referatul nr. 2.032/18.10.2005, intocmit de catre SC „APA CTTA” SA, prin care 

solicita avizarea utilizarii fondului de dezvoltare constituit pentru realizarea lucrarilor de 

modernizare a  Statiei de tratare a apei Petresti;  

Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia economica si 

administrarea domeniului public si privat; 

 Avand in vedere prevederile: 

- Art. 6, alin. (3) din HG 1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare; 

- Art. 104 - (1),  litera “k” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 109-(1)  din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta: 

 

HOTARARE 

 

Art 1. Se avizeaza utilizarea fondului de dezvoltare, modernizare si retehnologizare reprezentand 

6% din costurile aferente serviciului public de alimentare cu apa, de catre SC „APA CTTA” SA 

pentru realizarea lucrarilor de modernizare a Statiei de tratare a apei Petresti. 

Art 2.  Directia tehnica din cadrul Consiliului judetean Alba  va duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

Prezenta hotarare se publica in Monitorul oficial al judetului Alba si se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetul Alba; 

- Directiei tehnice din cadrul Consiliului judetean Alba; 

- Directiei de Dezvoltare si Buget din cadrul Consiliului judetean Alba 

- SC „APA CTTA” SA. 
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