
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   

HOTĂRÂRE 
privind cuprinderea unor bunuri în domeniul public şi în domeniul privat al judeţului Alba şi 

aprobarea concesionării acestora către S.C. “APA–CTTA” S.A 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 februarie 2007; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind cuprinderea unor bunuri în domeniul public şi în 
domeniul privat al judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către  S.C. “APA–CTTA” S.A.; 

- Raportul de specialitate nr. Nr.1970/15.02.2007 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind 
cuprinderea unor bunuri în domeniul  public şi în domeniul privat al judeţului Alba şi aprobarea 
concesionării acestora către S.C. “APA – CTTA” S.A. 

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

şi privat al judeţului Alba. 
Având în vedere prevederile: 

- Art.14 şi 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- Art. 104 –(1) lit. c) şi art. 125-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
În temeiul art.109 - (1) şi 120^7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
                                                                   

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă cuprinderea în domeniul privat al judeţului Alba, a mijloacelor fixe din listele de 
dotări independente aferente obiectivelor de investiţii „Dezvoltarea alimentării cu apă potabilă a localităţilor 
aferente sistemului zonal al judeţului Alba – sursa râul Sebeş”,  a obiectivului ” Reabilitarea alimentării cu 
apă potabilă sursa Mihoieşti – Cîmpeni”,  precum şi a mijloacelor fixe achiziţionate din Fondul de Întreţinere 
Reparaţii şi Dezvoltare. 

Art.2. Se aprobă  concesionarea bunurilor prevăzute la art. 1 către S.C. “APA–CTTA” S.A,  potrivit 
anexei nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se aprobă modificarea valorii de inventar a mijlocului fix înscris la  nr. crt. 5 al anexei 1.2. la 
Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.3480–611/04.04.2005, ca urmarea a recepţiei lucrării 
“Modernizare staţie de tratare a apei Săsciori (Petreşti)”,  potrivit anexei nr. 2  – parte integrantă a prezentei 
hotărâri.  

Art. 4.  Se aprobă Actul Adiţional nr.4 la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.3480 
– 611/04.04.2005, avizat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 
Comunală potrivit anexei  nr.3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 5. Articolul 4 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.144/2006 pentru completarea hotărârii 
Consiliului judeţean Alba nr.246/2005 şi aprobarea Actului Adiţional nr.2 la Contractul de delegare de 
gestiune prin concesiune nr.3480 –611/04.04.2005, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art.4. Redevenţa aferentă bunurilor care fac obiectul contractului de delegare de gestiune prin 
concesiune nr.3480-611/04.04.2005, către S.C. “APA–CTTA” S.A precum şi a Actului adiţional nr.4 la acest 
contract se stabileşte la valoarea de : 

• 519,17lei/lună –pentru bunurile din domeniul public 
• 1861,26lei/lună – pentru bunurile din domeniul privat.” 

Art. 6. Direcţia tehnică şi Direcţia de dezvoltare bugete vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

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

-     Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- S.C. “APA–CTTA” S.A; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
 PREŞEDINTE,                                                                                             Contrasemnează, 
            Ion DUMITREL                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI                      

                        Mariana HURBEAN 
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