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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a 

judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de 

investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 24 ianuarie 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor 

bunuri imobile, proprietate publică a judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca 

urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare; 

- Raportul de specialitate nr. 445/14.01.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a 

judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de 

investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, 

mediu şi gestiunea 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. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba - Anexa nr. 1, poziţiile cu nr. crt. 95, 

99 şi 103; 

-  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, poziţiile 5, 10 şi 15. 

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 modificarea valorii de inventar, ca urmare a recepţionării obiectivului 

“Modernizare şi reabilitare staţie de tratare apă Petreşti”, realizată de către S.C. APA-CTTA S.A. din 

Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, a bunului imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin 



domeniului public al judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 95, de la valoarea de 4.610.904,40 lei la valoarea 

de  4.806.644,76 lei. 

Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar, ca urmare a recepţionării obiectivului “Instalaţie 

dozare hipoclorit şi sistem supraveghere video staţie clorinare Bărăbanţ”, realizată de către S.C. APA-

CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, a bunului imobil cuprins în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 99, de la valoarea de 

3.143.563,05 lei la valoarea de  3.194.359,53 lei. 

Art. 3. Se aprobă modificarea valorii de inventar, ca urmare a recepţionării obiectivului 

“Reabilitare aducţiune oraş Aiud”, realizată de către S.C. APA-CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, 

Înlocuire, Dezvoltare, a bunului imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 103, de la valoarea de 3.436.526,62 lei la valoarea de  3.614.713,11 lei. 

Art. 4. Valoarea de inventar a bunurilor imobile concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., 

cuprinse în Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare, se modifică, după cum urmează:  

- Poz. nr. 5 „Staţia de tratare a apei Petreşti, Q=870l/s”, de la valoarea de 4.241.212,71 lei la valoarea de  

4.436.953,07 lei; 

- Poz. nr. 10 „Conducta de aducţiune Alba Iulia – Staţia de pompare Galda de Jos”, de la valoarea de 

3.143.563,05 lei la valoarea de  3.194.359,53 lei; 

- Poz. nr. 15 „Conducta de aducţiune staţia de pompare Galda de Jos – Rezervoare oraş Aiud”, de la 

valoarea de 3.436.526,62 lei la valoarea de  3.614.713,11 lei. 

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; 

- 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, 24 ianuarie 2013 
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