
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN   
 

HOT�RÂRE 
privind cuprinderea unor bunuri în domeniul public �i în domeniul privat al jude�ului Alba �i 

aprobarea concesion�rii acestora c�tre S.C. “APA–CTTA” S.A 
 

Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�� ordinar� în data de 24 octombrie 2007; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind cuprinderea unor bunuri în domeniul 
public �i în domeniul privat al jude�ului Alba �i aprobarea concesion�rii acestora c�tre             S.C. 
“APA–CTTA” S.A.; 
- Raportul nr. 12611/12.10.2007 al Direc�iei tehnice la proiectul de hot�râre privind cuprinderea 
unor bunuri în domeniul  public �i în domeniul privat al jude�ului Alba �i aprobarea concesion�rii 
acestora c�tre 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) �i art. 123-(1) din Legea administra�iei publice locale 
nr.215/2001, republicat�;  
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public� �i regimul juridic al acesteia cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare;  
- Hot�rârii Guvernului României nr. 1031/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alc�tuiesc domeniul public al statului �i unit��ilor 
administrativ-teritoriale; 
- Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr. 127/2007 privind aprobarea utiliz�rii unor sume din 
Fondul de Între�inere, Înlocuire, Dezvoltare �i din Fondul de Mentenan��, Reabilitare �i Dezvoltare 
de c�tre S.C. “APA–CTTA” S.A.; 
- Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr. 75/2006 privind aprobarea Contractului de delegare de 
gestiune prin concesiune nr. 3480-611/2005, avizat de c�tre Autoritatea Na�ional� de Reglementare 
pentru Serviciile Publice de Gospod�rie Comunal�. 
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 Inventarul bunurilor  imobile care apar�in domeniului privat al  
judetului Alba, a mijloacelor fixe achizi�ionate de S.C. „APA-CTTA” S.A. din Fondul de 
Între�inere, Înlocuire, Dezvoltare, potrivit anexei 1 - parte integrant� a prezentei hot�râri. 

Art.2. Se aprob� cuprinderea în Inventarul bunurilor care alc�tuiesc domeniul public al 
jude�ului Alba, la pozi�iile cu nr. crt. 211 �i nr. crt. 212, a bunurilor realizate în urma lucr�rilor de 
construc�ii-montaj executate de S.C. „APA-CTTA” S.A. din Fondul de Între�inere, Înlocuire, 
Dezvoltare, potrivit anexei 2 - parte integrant� a prezentei hot�râri. 

Art. 3.  Bunurile men�ionate la art.1 �i art. 2 din prezenta hot�râre se concesioneaz� c�tre     
S.C. ”APA–CTTA” S.A., prin Act adi�ional la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune 
nr. 3480 – 611/04.04.2005, avizat de Autoritatea Na�ional� de Reglementare pentru Serviciile 
Publice de Gospod�rie Comunal�. 

Art. 4. Redeven�a aferent� bunurilor care se concesioneaz� potrivit art. 3 din prezenta 
hot�râre se stabile�te la valoarea de : 

• 519,17 lei/lun�  – pentru bunurile din domeniul public; 



• 2275,02 lei/lun� – pentru bunurile din domeniul privat. 
            Art.5. Direc�ia tehnic� �i Directia de dezvoltare �i bugete vor duce la  îndeplinire dispozi�iile 
prezentei hot�râri. 

Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba, se înainteaz� �i se 
comunic� : 

-     Institu�iei Prefectului - jude�ul Alba; 
- Societ��ii Comerciale “APA–CTTA” S.A; 
- Direc�iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 

 
     PRE�EDINTE, 
     Ion DUMITREL 
 
                                                                                     Contrasemneaz�, 
                                                                    p.SECRETARUL JUDE�ULUI ALBA  
                                                                                Liliana NEGRU� 
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