
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
                                                         

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea Contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 3480-611/2005, 

avizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 
Comunală  

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2006; 
Luând în dezbatere: 

           - Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Contractului de delegare de gestiune prin 
concesiune nr. 3480-611/2005, avizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 
Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, înregistrat sub nr, 76 din 21 martie 2006, iniţiat de 
domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Contractului de 
delegare de gestiune prin concesiune nr. 3480-611/2005, avizat de către Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;  

- Raportul  comun al Direcţiei tehnice şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete 
nr.2886/15.03.2006 privind  aprobarea Contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 
3480-611/2005, avizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice 
de Gospodărie Comunală; 

- Avizul  nr. 1509/26.04.2005 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Publice de Gospodărie Comunală  (A.N.R.S.C.) de aprobare a Contractul de delegare de gestiune 
prin concesiune nr. 3480-611/2005; 

- Ordinul nr. 612/29.09.2005 al A.N.R.S.C. de eliberare a licenţei clasa 2 organizaţiei 
APA – CTTA S.A.  pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
          Văzând: 
 -Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Economică şi administrarea 
domeniului public şi privat, 
         Având în vedere prevederile: 

- O.G. nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare , cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 634/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 

- H.G. nr. 1353/2003 privind aprobarea Regulamentului- cadru şi a Contractului- cadru de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare; 

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

Art.1. Se aprobă Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 3480-611/2005, 
avizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 
Comunală, încheiat între Consiliul judeţean Alba, Consiliile locale ale municipiilor şi oraşelor 
Alba Iulia, Blaj, Aiud, Ocna Mureş, Cugir, Câmpeni, Abrud, Baia de Arieş, Zlatna şi  Teiuş  pe 
de o parte şi Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba, pe de altă parte- potrivit anexei - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri,  Contractul de delegare de gestiune 
prin concesiune, consolidat, între Consiliul judeţean Alba, Consiliile locale ale municipiilor şi 
oraşelor Alba Iulia, Blaj, Aiud, Ocna Mureş, Cugir, Câmpeni, Abrud, Baia de Arieş, Zlatna şi  
Teiuş  pe de o parte şi Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba, pe de altă parte, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.207/2004 îşi încetează aplicabilitatea. 



Art.3. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 10/2006  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, se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  

”Art.1. Redevenţa aferentă concesionării bunurilor din domeniul privat al judeţului Alba 
către Societatea comercială „APA-CTTA” S.A. pentru anul 2006 se stabileşte în sumă de 486 
lei/lună.” 

   
           Prezenta  hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului- judeţul Alba ;  
- Societăţii comerciale APA CTTA SA; 
- Direcţiei de dezvoltare şi bugete; 
- Direcţiei tehnice.   

 
 

    PREŞEDINTE, 
                Ion Dumitrel                             

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                      SECRETAR GENERAL                                                   

                                                                Mariana  Hurbean 
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