
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

HOTĂRÂRE 

privind includerea unui bun în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al judeţului 

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

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 aprilie 2012; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind includerea unui bun în Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către                        

S.C. APA–CTTA S.A.; 

- Raportul de specialitate nr. 4243/09.04.2012 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind includerea unui bun în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

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

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 Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă şi 

de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 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 includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al judeţului 

Alba, a bunului achiziţionat de către S.C. APA–CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire 

Dezvoltare, cuprins în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Bunul menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, se concesionează către Societatea 

Comercială APA–CTTA S.A.. 

Art. 3. Redevenţa, recalculată, pentru toate bunurile din domeniul privat al judeţului Alba, 

concesionate către S.C. APA–CTTA S.A., este în valoare de 26.728,03 lei/lună.  

Art. 4. 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; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”; 

- Societăţii Comerciale  APA–CTTA S.A; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

     PREŞEDINTE 

     Ion DUMITREL 

 

                      Contrasemnează, 

                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

      Mariana HURBEAN 

            

 

Alba Iulia, 19 aprilie 2012 

Nr. 61 

 



                    

                          Anexa    

                        la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  

              nr. 61 din 19 aprilie 2012 

 

 

 

 

 

                                                                       

LISTA  

CU  BUNURILE ACHIZIŢIONATE DE CĂTRE S.C. APA–CTTA S.A. 

DIN FONDUL DE ÎNTREŢINERE, ÎNLOCUIRE, DEZVOLTARE,  

CARE SE CUPRIND ÎN DOMENIUL PRIVAT AL JUDEŢULUI ALBA  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire mijloc fix U.M. Cant. 

 

Preţ 

Unitar 

[lei] 

Valoare 

Inventar 

[lei] 

1 Renault KANGO EXPRESS MAXI 

CONFORT cabina dublă cu dotări 

 

Buc. 1 61.852,95 61.852,95 

 

TOTAL: 

 

61.852,95 
 


