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HOT�RÂRE 
privind aprobarea utiliz�rii Fondului de Între�inere, Înlocuire �i Dezvoltare, de c�tre SC „APA 

CTTA” SA în anul 2007 
 
 

Consiliul Jude�ean Alba, intrunit în sedin�a ordinar� din data de 30 mai 2007; 
Lu�nd în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind aprobarea utiliz�rii Fondului de 
Între�inere, Repara�ii �i Dezvoltare, de c�tre SC „APA CTTA” SA în anul 2007; 
 - Raportul de specialitate al Direc�iei tehnice nr. 5786 din  14 mai 2007 la proiectul de 
hot�râre privind aprobarea utiliz�rii Fondului de Între�inere, Repara�ii �i Dezvoltare, de c�tre SC 
„APA CTTA” SA în anul 2007; 

- Referatul nr. 3798/07.05.2007, întocmit de c�tre SC „APA CTTA” SA, prin care solicit� 
aprobarea utiliz�rii Fondului de Între�inere, Repara�ii �i Dezvoltare, de c�tre SC „APA CTTA” SA 
în anul 2007; 
 Având în vedere prevederile: 

- Ordonan�ei de Urgen�� nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea �i utilizarea Fondului 
de între�inere, înlocuire �i dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 
publice care beneficiaz� de asisten�� financiar� nerambursabil� din partea Uniunii Europene; 

- Art. 91 - (1),  litera “d” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicat�; 
V�zând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia economic� �i 

administrarea domeniului public �i privat; 
In temeiul prevederilor art. 97-(1)  �i 115-(1), litera “b” din Legea administratiei publice 

locale nr. 215/2001, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, adopt� prezenta: 
 

HOT�RÂRE 
 
Art 1. Se aprob� utilizarea de c�tre SC „APA CTTA” SA în anul 2007 a Fondului de Între�inere, 
Înlocuire �i Dezvoltare, în sum� de 258.439 lei, pentru investi�iile aferente activelor date în 
concesiune prin Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 3480 – 611/ 2005 potrivit 
anexei, parte integrant� a prezentei hot�râri . 

Prezenta hot�râre se public� în Monitorul oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 
- Institu�iei Prefectului judetul Alba; 
- Direc�iei tehnice din cadrul Consiliului judetean Alba; 
- Direc�iei de Dezvoltare �i Buget din cadrul Consiliului jude�ean Alba 
- SC „APA CTTA” SA. 
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