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HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin  
domeniului public al judeţului Alba 

 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 23 februarie 2012; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 1343/06.02.2012 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 
hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Alba. 

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, alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 119 şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare cu apã 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 – Anexa nr. 2. 

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: 
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Art. 1. Poziţia cu nr. crt. 142, din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, 

referitoare la bunul-imobil “Construcţii şi teren aferent Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q=1000 l/s”, se 
modifică, după cum urmează:  
- coloana nr. 5, valoarea imobilului, va avea următorul cuprins: “5.234.886,13”. 

Art. 2. Poziţia cu nr. crt. 144, din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, 
referitoare la bunul-imobil “Conductă de aducţiune Alba Iulia – Staţia de pompare Galda de Jos”, se modifică, 
după cum urmează:  
- coloana nr. 5, valoarea imobilului, va avea următorul cuprins: “11.616.356,01”. 
  Art.3. Valoarea de inventar a bunurilor imobile cuprinse în Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare se modifică, după cum urmează:  
- „Staţie de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q=1000 l/s ”, de la valoarea de 4.539.664,84 lei la valoarea de 

4.612.579,09 lei; 
- „Conducta de aducţiune Alba Iulia – SP Galda”, de la valoarea de 11.296.883,38 lei la valoarea de 

11.616.356,01 lei; 
Art. 4. Se aprobă cuprinderea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, 

la poziţia cu nr. crt. 192, a bunului imobil, având datele de identificare prezentate în anexa - parte integrantă a 
prezentei hotărâri.  

Art. 5. Se aprobă concesionarea către Societatea comercială APA-CTTA S.A., a bunului imobil 
identificat la art. 4 al prezentei hotărâri. 
  Art. 6. 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, 23 februarie 2012 
Nr. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Anexa      

                                  la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  

                             nr. 24 din 23  februarie 2012 

 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ALE BUNULUI IMOBIL CARE SE CUPRINDE LA POZIŢIA CU NR. CRT. 192  ÎN 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA 
 
 

Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
Crt. 

Codul de  
Clasificare 

Denumirea  
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

192. 1.8.12 Staţia de pompare de 
intervenţie Petreşti 

Bun imobil situat în localitatea Petreşti, Judeţul Alba, compus din: 
clădirea staţiei de pompare, cu instalaţiile şi agregatele aferente, 
respectiv: un tablou electric general, 6 electropompe Willo şi un palan 
manual de 5 tf. Deserveşte Staţia de tratare a apei Săsciori-Sebeşel. 
 

2012 2.618.812,36 Domeniul public 
al judeţului Alba  

 
 


