
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂRE 
privind stabilirea redevenţei pentru anul 2006, pentru bunurile din domeniul public şi privat ale 
judeţului Alba, concesionate societăţilor comerciale la care acţionarul majoritar este judeţul Alba 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 ianuarie 2006; 
 Luând în dezbatere: 
  -Proiectul de hotărâre privind stabilirea redevenţei pentru anul 2006, pentru  
bunurile din domeniul public şi privat ale judeţului Alba, concesionate societăţilor comerciale la 
care acţionarul majoritar este judeţul Alba, înregistrat sub nr. 16 din 10 ianuarie 2006, iniţiat de 
domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 
  -Raportul Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.280 din 10 ianuarie 2006, privind 
stabilirea redevenţei pentru anul 2006, pentru bunurile din domeniul public şi privat ale judeţului 
Alba, concesionate societăţilor comerciale la care acţionarul majoritar este judeţul Alba; 

   - Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.151/2003; 
 Văzând: 

                      - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Economică şi administrarea 
domeniului public şi privat; 
            Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Art.104-(1) literele „f” şi „g” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Redevenţa aferentă concesionării bunurilor din domeniul public şi domeniul privat 
al judeţului Alba, către Societatea comercială „APA-CTTA „ S.A. pentru anul 2006, se stabileşte 
la  924,89 lei / lună, din care 519,17 lei/lună pentru bunurile concesionate din domeniul public şi 
405,72 lei/lună pentru bunurile concesionate din domeniul privat. 
 Art.2. Redevenţa aferentă concesionării bunurilor din domeniul public al judeţului Alba, 
către Societatea comercială „ Drumuri  şi Poduri Locale Alba „S.A. pe anul 2006, se stabileşte la 
26,00 lei/lună. 
 Art.3. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.151/2003 se abrogă. 
        Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului -  judeţul Alba; 
- Societăţii comerciale „APA-CTTA „ S.A.; 
- Societăţii comerciale „ Drumuri şi Poduri Locale Alba „ S.A. 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 
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                 Ion Dumitrel                         

 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                             SECRETAR GENERAL, 

             Mariana Hurbean                                               
Alba Iulia, 19 ianuarie 2006 
Nr. 10 


