
ROMANIA 

JUDETUL ALBA  

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

HOTARARE 

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr.246/2005 si 

aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune 

nr.3480-611/04.04.2005 
 

Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta extraordinara din data de 27 aprilie 2006 : 
Luand in dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii 

Consiliului judetean Alba nr.246/2005 si aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de 
delegare de gestiune prin concesiune nr. 3480-611/04.04.2005; 

- Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului judetean Alba 
nr.246/2005 si aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de delegare de gestiune prin 
concesiune nr.3480-611/04.04.2005 ; 

- Raportul comun al  Directiei tehnice si al Directiei de dezvoltare bugete nr. 4153/14.04.2006 
referitor la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
judetean Alba nr.246/2005 si aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de delegare de 
gestiune prin concesiune nr. 3480-611/04.04.2005. 

Vazand : 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia juridica, ordine publica si 
disciplina. 

Avand in vedere prevederile: 
- Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  
- Art.104-(1) lit.”f” si „g” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordonanta Guvernului nr.32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice 

de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata 
prin Legea nr.634/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
alimentare cu apa si canalizare; 

- Hotararea Guvernului Romaniei nr.1353/2003 privind aprobarea Regulamentului -cadru 
si a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si 
canalizare. 
In temeiul art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si 

completarile ulterioare, adopta prezenta:            
 

HOTARARE 
 
    Art.1 Lista mijloacelor fixe ce se cuprind în inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
privat al judeţului Alba, anexă la Hotărârea Consilului judeţean Alba nr.246/2005, se 
completează cu bunuri reprezentand aparatura de laborator, potrivit Anexei nr. 1 – parte 
integranta a prezentei hotarari. 
    Art.2. Bunurile nominalizate in anexa la Hotararea Consiliului judetean Alba nr. 246/2005 
precum si cele nominalizate in Anexa nr.1 la prezenta hotarare constituie bunuri de retur. 
    Art.3. Se aproba Actul Adiţional nr.1 la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune 
nr.3480-611/04.04.2005, contract avizat de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 
Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, potrivit Anexei nr.2, parte integranta a prezentei 
hotarari. 



     Art.4. Redeventa aferenta bunurilor care fac obiectul contractului de delegare de gestiune prin 
concesiune nr. 3480-611/04.04.2005, catre Societatea comerciala "APA - CTTA "S.A. Alba 
precum si a Actului aditional nr.1 la acest contract se stabileste la valoarea de : 

- 519,17 lei/luna – pentru bunurile din domeniul public al judeţului Alba; 
- 702,21 lei/luna – pentru bunurile din domeniul privat judeţului Alba. 

     Art.5. Prevederile art.2 si 3 din Hotararea Consiliului judetean Alba nr. 246/2005 precum si 
prevederile art.2 din Hotararea Consiliului judetean Alba nr.75/2006 se abroga. 
     Art.6. Directia tehnica si Directia de dezvoltare bugete vor duce la indeplinire dispozitiile 
prezentei hotarari. 

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica : 
- Institutiei prefectului – judetul Alba ; 
- Societatii comerciale " APA - CTTA" S.A.Alba ; 
- Directiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judetean Alba. 

 
      PRESEDINTRE, 

      Ion DUMITREL                                                                         Contrasemneaza, 

                                                                                                      SECRETAR GENERAL 

                                                                                                        Mariana HURBEAN 
 
 
 
Alba Iulia 27aprilie 2006 
Nr. 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1 

                                                                       la Hotărârea Consiliului judeţean  Alba  
            nr.  90 din 27.04.2006 

 
                                                                                   ANEXA nr.1a 

                                                                                 la Contractul de delegare de gestiune prin   
                                                                                    concesiune nr.3480-611/04.04.2005 

 

LISTA 

mijloacelor fixe ce se cuprind în inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului privat al judeţului Alba 
 
 
 
B. Mijloacele fixe ce se cuprind in inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al 

judetului Alba 

 

 

 
DEZVOLTAREA ALIMENTĂRII CU APĂ POTABILĂ AFERENTĂ SISTEMULUI ZONAL 

AL JUD.ALBA – RÂUL SEBEŞ 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

mijloc fix 

U.M. Cant. Cod. 

clasificare 

Preţ 

Unitar 

(lei) 

Valoare 

Inventar 

(lei) 

1. 

 

Instalatie 

filtrare sub 

vid pentru 

bacteriologic 

Buc 1 2.2.6.2. 12.378,74 12.378,74 

2. Balanta 

analitica 

Buc 1 2.2.6.2. 5.652,07 5.652,07 

3. Hota cu flux 

laminar 

Buc 1 2.2.6.2. 13.097,48 13.097.48 

Total mijloace fixe                                                                                              31.128,29 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Anexa nr.2 

                                                                         la Hotărârea Consiliului judeţean  Alba  
               nr.  90 din 27.04.2006 

 
 

                                                           
 
CONSIUL JUDEŢEAN ALBA                   SC APA CTTA SA ALBA 

Nr…… din ……………….                   Nr…     din …………… 

 

 

        ACT ADIŢIONAL nr.1 

la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.3480-611/04.04.2005 

 

 
 Prezentul act adiţional la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.3480-
611/04.04.2005 avizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice 
de Gospodărire Comunală, s-a încheiat astăzi  …………. ……………. , între: 
  
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în  municipiul  Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu 
nr.1,  reprezentat prin domnul Ion Dumitrel – preşedinte şi domnul Marian –Florin Aitai- 
director executiv, în calitate de Concedent, pe de o parte,  
                        şi  
  
S.C. APA CTTA SA ALBA , cu sediul principal în municipiul Alba Iulia, Str. Vasile Goldiş 
nr.3, judeţul Alba, având codul unic de înregistrare R1755482, reprezentată prin ing. Lazăr 
Viorel- director general şi doamna Crişan Lucica – director economic, în calitate  de 
Concesionar,  
 În temeiul prevederilor art.1 din  Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 246 din 17 
noiembrie 2005 privind cuprinderea unor bunuri în  domeniul privat al judeţului Alba şi 
aprobarea concesionării acestora, părţile au convenit cu privire la modificarea Contractului de 
delegare de gestiune prin concesiune nr.3480-611/04.04.2005, după cum urmează: 
 1. Punctul 4 al articolului 2- Regimul mijloacelor fixe, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „4. Bunurile care vor fi folosite în scopurile menţionate în prezentul Contract sunt 
inventariate în  Anexa nr. 1 şi Anexa nr.1a. Inventarul patrimoniului public al judeţului Alba, 
menţionat în Anexa nr.1la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.3480 – 
611/2005, aprobat prin Hotărârea nr 75/2006 a Consiliului judeţean Alba precum şi  inventarul 
patrimoniului privat al judeţului Alba menţionat în anexa nr.1a, se va actualiza pe toată durata 
desfăşurări Contractului de delegare de gestiune prin concesiune „ 
 2. Punctul 6 al articolului 2-Regimul mijloacelor fixe ,se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „6. Operatorul va înainta anual situaţia patrimoniului public şi privat la data de 31 
decembrie şi va notifica  schimbările de patrimoniu, pentru înregistrarea lor în registrele 
Concedentului.” 
 3. La articolul 11- Baza de calcul, punctul 1, după litera d) se introduce litera e) care va 
avea următorul cuprins: 
 „e) Redevenţa pentru bunurile proprietate privată a judeţului Alba se stabileşte la suma de 
702,21lei /lună pentru anul 2006.” 
           4. La articolul 26 – Finanţarea investiţiilor, după punctul 5 se introduce punctul 6, care va 
avea următorul cuprins: 



     "6. Plata redeventei pentru bunurile din domeniul privat  al judetului Alba , concesionate catre 
S.C. APA - CTTA S.A. Alba urmeaza regimul juridic stabilit de prevederile pct.2 al  art.12 si 
pct.2 al art 26 din Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr 3480-611/04.04.2005. 
         5.Anexa la prezentul act aditional cuprinde mijloace fixe din domeniul privat al judetului 
Alba , stabilite potrivit art.1 din Hotararea nr.246/2005 si art.1 din  Hotararea nr.90/2006 ale 
Consiliului judetean Alba si va deveni ANEXA NR.1a la Contractul de delegare de gestiune prin 
concesiune nr.3480 - 611/04.04.2005 - parte integranta a prezentului act aditional, incheiat in 
doua exemplare cate unul pentru fiecare parte. 
  
 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                     S.C. APA  CTTA S.A. 

  
         Preşedinte,                        Director  general,  
       Ion Dumitrel                              Ioan Lazăr  
 
 
 
  Director executiv,                                  Director economic,  
 Marian-Florin Aitai                                        Lucica Crişan  
 
 
 
 
  Consilier juridic,  

 
 


