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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
HOTĂRÂRE privind  completarea  Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de  22 decembrie 2005; 
 Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind completarea  Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba şi aprobarea concesionării 
acestora;  

- Proiectul de hotărâre privind completarea  Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora; 

- Raportul nr.  13446 / 13.12.2005  al Direcţiei tehnice privind completarea Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba  şi propunerea de 
concesionare a  acestora; 

- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.62/2005 privind încuviinţarea cererilor ce se 
vor adresa Consiliilor locale ale oraşelor Abrud şi Baia de Arieş în vederea trecerii 
unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşelor Abrud 
şi Baia de Arieş în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 
Alba; 

- Hotărârea Consiliului local al oraşului Abrud nr. 91 din 8 decembrie 2005 prin care s-a 
aprobat trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Abrud în domeniul 
public al judeţului Alba;  

       Văzând : 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi administrarea 

domeniului public şi privat. 
Având în vedere prevederile : 

       -     Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
-      Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor; 
- Art.104 –(1), litera " f"  şi "g" şi ale art.125-(1) din  Legea administraţiei publice locale        

nr. 215/2001 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 declară ca aparţinând domeniului public al judeţului Alba şi se cuprind în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, imobilele menţionate în anexă 
-  parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Bunurile imobile, menţionate în anexă, se concesionează Societăţii Comerciale 
"APA CTTA Alba" S.A.. 

Art.3.  Predarea-preluarea imobilelor se face prin protocol de predare-preluare, încheiat 
între părţile interesate, în termen de 30 de zile. 

Art.4. Direcţia tehnică şi Direcţia dezvoltare bugete vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
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- Consiliului local al oraşului Abrud; 
- Societăţii Comerciale "APA CTTA Alba" SA; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 
PREŞEDINTE, 

            Ion DUMITREL 
 
                                   Contrasemnează, 

                                                                             SECRETAR GENERAL  
                                                                         Mariana HURBEAN 
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