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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziţionării de către S.C. APA–CTTA S.A., din Fondul de Întreţinere, 
Înlocuire, Dezvoltare, a unui teren în suprafaţă de 677 mp, pentru amenajarea zonei de 

protecţie sanitară a ramificaţiei aducţiunilor de apă din zona Partoş-Hoherie, municipiul Alba 
Iulia 

 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 septembrie 2011; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către S.C. 
APA–CTTA S.A., din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, a unui teren în suprafaţă de 
677 mp, pentru amenajarea zonei de protecţie sanitară a ramificaţiei aducţiunilor de apă din zona 
Partoş-Hoherie, municipiul Alba Iulia; 

- Raportul de specialitate nr. 11556/12.09.2011 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către S.C. APA–CTTA S.A., din Fondul 
de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, a unui teren în suprafaţă de 677 mp, pentru amenajarea 
zonei de protecţie sanitară a ramificaţiei aducţiunilor de apă din zona Partoş-Hoherie, municipiul 
Alba Iulia. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia de dezvoltare urbanistică, 

organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului 
judeţului. 

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, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Hotărârii Guvernului României nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind 

caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare cãtre Societatea Comercialã  APA–CTTA S.A; 
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare                   

nr. 1968-12770/2008. 
În temeiul art. 97 şi art. 115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de către S.C. APA–CTTA S.A., din Fondul de Întreţinere, 
Înlocuire, Dezvoltare, pentru amenajarea zonei de protecţie sanitară a ramificaţiei aducţiunilor de 
apă din zona Partoş-Hoherie, municipiul Alba Iulia, a terenului în suprafaţă de 677 mp, identificat 
potrivit ortofotoplanului din anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă preţul de achiziţie de 5 euro/mp, exclusiv T.V.A., negociat de Societatea 
Comercială APA–CTTA S.A. cu proprietarul terenului. 

Art. 3. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în formă autentică şi se va solicita 
notarului public să înscrie dreptul de proprietate asupra terenului achiziţionat, în favoarea 
domeniului public al judeţului Alba, cu drept de concesiune S.C. APA–CTTA S.A..  

 Art. 4. Societatea Comercială APA–CTTA S.A., va transmite Consiliului Judeţean Alba, un 
exemplar în original al Contractului de vânzare-cumpărare şi extrasul de C.F. însoţit de Planul de 



amplasament şi delimitare al bunului imobil, vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Alba. 

Art. 5. Direcţia relaţii publice şi informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor duce la 
îndeplinire prevederile 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; 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

 
 

                   Contrasemnează, 
                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

     Mariana HURBEAN 
              

 
 
 
Alba Iulia, 29 septembrie 2011 
Nr. 172 
 
 
Nota: Anexa poate fi consultata la Compartimentul administratie publica si coordonare consilii 
locale din cadrul Consiliului judetean Alba 
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