
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
                              HOTĂRÂRE 

privind participarea judeţului Alba, prin Consiliul judeţean Alba, cu capital  la Societatea 
comercială „APA-CTTA”S.A. potrivit Actului Constitutiv modificat 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 24 ianuarie 2008; 
Luând în dezbatere: 

-Proiectul de hotărâre privind participarea judeţului Alba, prin Consiliul judeţean Alba, cu 
capital  la Societatea comercială „APA-CTTA”S.A. potrivit Actului Constitutiv modificat, 
înregistrat sub nr.28 din 18 ianuarie 2008, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, preşedinte al 
Consiliului judeţean Alba ; 

 -Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre privind participarea judeţului Alba, prin 

Consiliul judeţean Alba, cu capital la Societatea comercială „APA-CTTA”S.A. potrivit 

Actului Constitutiv modificat; 

 -Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 750 din 18 ianuarie 2008   
privind participarea judeţului Alba, prin Consiliul judeţean Alba, cu capital la Societatea 
comercială „APA-CTTA”S.A. potrivit Actului Constitutiv modificat; 
Văzând : 
 -Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Economică şi administrarea 
domeniului public şi privat ; 
Având în vedere prevederile: 

-art.91 al.(1) lit. ”a” şi şi „d” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 
republicată; 
 -Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 -Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
 -Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 
 În temeiul art. 97 şi 115 al (1), lit c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se aprobă participarea judeţului Alba, prin Consiliul judeţean Alba, cu capital, 
la Societatea comercială „APA-CTTA”S.A. persoană juridică română înfiinţată ca societate 
comercială pe acţiuni, cu sediul în România, jud. Alba, municipiul Alba Iulia, str. Vasile 
Goldiş, nr.3, având un capital social de 3.069.670,000 lei  potrivit Actului Constitutiv 
modificat. 

Art.2. Aportul judeţului Alba este de 2.056.680,000 lei, din care este vărsată suma de 
884.000 lei, urmând a se vărsa în completare suma de 1.172.680 lei, reprezentând 67% din 
capitalul social. 

Art.3. Ceilalţi acţionari ai Societăţii comerciale APA-CTTA” S.A. sunt: 
 - Municipiul Alba Iulia prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia; 
 -Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud; 
 -Oraşul Abrud prin Consiliul local al oraşului Abrud; 
 -Oraşul Baia de Arieş prin Consiliul local al oraşului Baia de Arieş; 



 -Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj; 
 -Oraşul Cîmpeni prin Consiliul local al oraşului Cîmpeni; 
 -Oraşul Cugir prin Consiliul local al oraşului Cugir; 
 -Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul local al oraşului Ocna Mureş; 
 -Oraşul Teiuş prin Consiliul local al oraşului Teiuş; 
 -Oraşul Zlatna prin Consiliul local al oraşului Zlatna; 
 -Municipiul Sebeş prin Consiliul local al municipiului Sebeş. 

Art.4. Se împuterniceşte domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean 
Alba, cetăţean român, născut la data de 20 martie 1958, în comuna Brabova, jud. Dolj, 
posesor al CI, seria AX Nr.257257, eliberat de Poliţia Municipiului Alba Iulia la data de 
14.04. 2006, să semneze în numele şi pe seama Consiliului judeţean Alba Actul Constitutiv, 
modificat, al Societăţii comerciale „APA–CTTA” S.A., aprobat prin hotărârea Consiliului 
judeţean Alba nr.20 din 24 ianuarie 2008. 

Art.5. Se împuterniceşte doamna Muntean Mioara Camelia, consilier juridic, cetăţean 
român, născută la data de 25 aprilie 1976, în municipiul Alba Iulia, jud. Alba, posesor al CI, 
seria AX, nr. 103377, eliberat de Poliţia Municipiului Alba Iulia la data de 7.03.2002, să 
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv, 
modificat, al Societăţii comerciale „APA-CTTA” S.A., la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Alba. 

Art.6. Preşedintele Consiliului judeţean Alba prin aparatul de specialitate  va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 PREŞEDINTE, 
             Ion Dumitrel   
                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                      Mariana Hurbean 
              
Alba Iulia, 24 ianuarie 2008 
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