
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA 
CONSI LIUL JUDETEAN

HOTARÂRE

HOTARARE

     Articol unic. 

Ion DUMITREL 

                                                                                                  
                                                                   Mariana HURBEAN

privind aprobarea Actului Aditiona l nr. 3 la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune 
nr.3480-611/04.04.2005 încheiat între Consiliul judetean Alba,

S.C. “APA-CTTA” S.A. Alba si unele Co nsilii locale din judetul Alba

Consiliul judetean Alba întrunit în sedinta ordinara din data de 11 ianuarie 2007;
Luand în dezbatere:

- Expunerea de motive si proiectul de hotarâre privind aprobarea Actului Aditional nr.3 la 
Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 3480-611/04.04.2005 încheiat  între 
Consiliul judetean Alba, S.C. “APA-CTTA” S.A. Alba si unele Consilii locale din judetul 
Alba;

- Raportul Directiei tehnice nr.16944/18.12.2006 referitor la proiectul de hotarâre privind  
aprobarea Actului Aditional nr.3 la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 
3480-611/04.04.2005 încheiat între Consiliul judetean Alba, S.C. “APA-CTTA” S.A. Alba 
si unele Consilii locale din judetul Alba.

         Vazând:
Avizul favorabil al comisiei nr.3 – Comisia juridica, ordine publica si disciplina;
Având în vedere prevederile:

- Art.104 -(1) lit. ”c” si art. 125 – (1) din Legea administra tiei publice  locale nr.215/2001 cu 
modificarile si completa rile ulterioare;

- Hotararea Guvernului Romaniei nr.1353/2003 priv ind aprobarea Regulamentului -cadru si a 
Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si 
canalizare.

- Ordonanta Guvernului nr.32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
alimentare cu apa si de  canalizare, cu modificarile si comp letarile ulterioare, aprobata prin 
Legea nr.634/2002 privind organizarea si functionarea servicii lor publice de alimentare cu 
apa si canalizare;

- O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publica; 

         În temeiul art.1 09 - (1) si 120^7 din Legea nr. 215/2001 a administra tiei publice locale, cu 
modificarile si completarile ulter ioare, adopta prezenta:

Se aproba Actul Aditional nr.3 la Contractul de delegare de gestiune prin 
concesiune nr.3480-611/04.04.2005 încheiat între Consiliul judetean Alba, Consiliile loca le ale 
municipiilor si oraselor Alba Iulia, Blaj, Aiud, Ocna  Mures, Cugir, Cîmpen i, Abrud, Baia de Aries, 
Zlatna  si Teius pe de o parte si Societatea Comerciala APA CTTA S.A. Alba pe de alta parte –
potrivit anexei, par te integranta a prezentei hotarâri.

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica :
- Institutiei prefectului – judetului Alba;
- Societatii comerciale " APA - CTTA" S.A.Alba;

- Directiilor aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba.

PRESEDINTE

                                                                              Contrasemneaza,
                                                                  SECRETARUL JUDET ULUI ALBA

Cetatea de Balta , 11 ianuarie 2007
Nr. 8



                                                                                    Anexa

                                                          

În teme iul prevederilor art.1 din  Ho tarârea Consiliului judetean Alba nr. 246 din 17 noiemb rie 2005 
privind cuprinderea unor bunuri în  domeniul privat al judetului Alba  s i aprobarea concesiona rii acestora, 
partile a u convenit cu privire la modificarea Contrac tului de delegare de gestiune  prin concesiune nr.3480-
611/04.04.2005, dupa cum urmeaza:

1. Punctul 4 al articolului 2 - Regimul mijloacelor fixe, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„4. Bunurile care vor fi folosite în scopurile mentionate în prezentul Contract sunt inventariate în  

Inventarul  al judetului Alba, mentionat în  la Contractul de 
delegare de gestiune prin concesiune nr.3480–611/2005, aprobat prin Hotarârea nr. 75/2006 a Consiliului 
judetean Alba precum si inv entarul  a l judetului Alba mentionat în , se va  
actualiza pe toata durata desfasu rari Contractului de delega re de gestiune prin concesiune. „

        2. Anexa, parte integranta a prezentului act aditional, s-a completat cu bunuri imobile din domeniul 
public al judetului Alba si d evine   la Contr actul de delegare de gestiune prin concesiune nr.3480-
611/04.04.2005.

Prezentul act aditional s-a încheiat în doua exemplare, ca te unul pentru fiecare parte.

Concedent, Concesionar,

Presedinte,                   Director  general, 

Director executiv,                              Direc tor economic, 

Consilier juridic, 

                                                                                 la Hotarârea Consiliului judetean Alba  
                                                                                                 nr.8 din  11 ianuarie 2007    

Prezentul act aditional la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune                  nr. 3480-
611/04.04.2005 avizat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodarire Comu nala, s-a încheiat astazi  …………. ……………. între:

, cu sediul în  municipiul  Alba Iulia, Piata Ion I.C. Bratianu nr.1,  
reprezentat prin domnul Ion Dumitrel – presedinte si domnul Marian –Florin Aitai- director executiv, în 
calitate de Concedent, pe de o parte
                                  si 

, cu  sediul p rincipal în municipiul Alba Iulia, Str. Vasile Goldis nr.3, 
judetul Alba, având codul unic de înregistrare R1755482, reprezentata prin ing. Lazar Viorel- director  
general si doamna C risan Lucica – director economic, în calitate  de Concesionar.

Anexa nr. 1.2. si Anexa nr.2a.
patrimoniului public Anexa nr.1.2.

patrimoniului privat Anexa nr.2a

Ion DUMITREL             Viore l LAZAR 

Marian-Florin AITAI                        Lucica CRISAN 

ACT ADITIONAL nr.3
la Contrac tul de delegare de gestiune prin concesiune nr.3480-611/04.04.2005

Anexa 1.2.

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                    S.C. APA  CTTA S.A.

CONSILIUL JUDETE AN ALBA

S.C. APA CTTA SA ALB A
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