
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
 

HOTĂRÂRE 
privind cuprinderea unui bun imobil în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către S.C. APA CTTA S.A. 
 

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

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind cuprinderea unui bun imobil în 
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba şi aprobarea concesionării 
acestuia către S.C. APA CTTA S.A.; 

- Raportul nr. 13886/09.11.2007 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind 
cuprinderea unui bun imobil în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului 
Alba şi aprobarea concesionării acestuia 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. 91–(1) lit. c) şi (4), lit. a) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată;  
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările 

şi completările ulterioare;  
- Hotărârii Guvernului României nr. 1031/1999 pentru aprobarea normelor metodologice 

privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi 
unităţilor administrativ-teritoriale; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 127/2007 privind aprobarea utilizării unor sume din 
Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare şi din Fondul de Mentenanţă, Reabilitare şi Dezvoltare 
de către S.C. “APA–CTTA” S.A.; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 75/2006 privind aprobarea Contractului de delegare 
de gestiune prin concesiune nr. 3480-611/2005, avizat de către Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală. 

În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă cuprinderea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 214, a bunului imobil realizat în urma lucrărilor de construcţii-
montaj executate de S.C. „APA-CTTA” S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, 
potrivit anexei  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Bunul imobil menţionat la art.1 din prezenta hotărâre se concesionează către               
S.C. ”APA–CTTA” S.A., încheindu-se în acest sens, Act adiţional 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. 
            Art.3. Direcţia tehnică şi Directia de dezvoltare şi bugete vor duce la  îndeplinire dispoziţiile 
prezentei hotărâri. 

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

 



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

     
 
     PREŞEDINTE, 
     Ion DUMITREL 
 
                                                                                             Contrasemnează, 
                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI  
                                                                                      Mariana HURBEAN 
 
 
 
Alba Iulia, 28 noiembrie 2007 
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