
ROMANIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 

 
HOT�RÂRE 

privind cuprinderea bunurilor  aferente sistemului de  alimentare cu ap� a comunei Ciugud  
în  Inventarul bunurilor care alc�tuiesc domeniul public al  jude�ului Alba �i delegarea 

gestiunii sistemului de alimentare cu ap� operatorului     
S.C. “APA–CTTA” S.A. 

 
Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin��  ordinar� în data de 31 iulie 2007; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind cuprinderea bunurilor  aferente sistemului 
de  alimentare cu ap� a comunei Ciugud  în  Inventarul bunurilor care alc�tuiesc domeniul 
public al  jude�ului Alba �i delegarea gestiunii sistemului de alimentare cu ap� operatorului   
S.C. “APA–CTTA” S.A.; 

- Raportul nr. 8482/13.07.2007 al Direc�iei tehnice la proiectul de hot�râre privind cuprinderea 
bunurilor  aferente sistemului de  alimentare cu ap� a comunei Ciugud  în  Inventarul bunurilor 
care alc�tuiesc domeniul public al  jude�ului Alba �i delegarea gestiunii sistemului de alimentare 
cu ap� operatorului   S.C. “APA–CTTA” S.A.; 

            V�zând : 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economic� �i administrarea 

domeniului public �i privat al jude�ului Alba. 
Având în vedere prevederile : 

- Art. 91–(1) lit. c) �i (4), lit. a) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, republicat�;  
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit��i publice; 
- Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu ap� �i canalizare; 
- Ordinului Autorit��ii Na�ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod�rie 

Comunal� nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu 
ap� �i de canalizare. 

În temeiul art. 97 �i art.115-(1), lit. c) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, 
republicat�, adopt� prezenta: 

 
HOT�RÂRE 

 
Art. 1.  Se aprob� cuprinderea bunurilor aferente sistemului de „Alimentare cu ap� a comunei 

Ciugud” în Inventarul bunurilor care apar�in domeniului public al jude�ului Alba, la pozi�ia cu nr. 
crt. 209, potrivit anexei – parte integrant� a prezentei hot�râri. 

Art.2. Se aprob� delegarea gestiunii sistemului de alimentare cu ap� a comunei Ciugud, 
operatorului licen�iat S.C. “APA–CTTA” S.A., în scopul exploat�rii �i asigur�rii func�ion�rii 
acestuia. 

Art.3. Direc�ia tehnic� va duce la îndeplinire dispozi�iile prezentei hot�râri. 
Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 

- Institu�iei prefectului -  jude�ul Alba; 
- Consiliului local al comunei Ciugud; 
- S.C. “APA–CTTA” S.A.; 
- Direc�iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 
 

       PRE�EDINTE, 
     Ion DUMITREL 

                                                                                               Contrasemneaz�, 
                                                                                    SECRETARUL  JUDE�ULUI                                                    
                                                                              Mariana HURBEAN 
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