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ROMÂNIA   
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea transmiterii către  S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba a documentaţiei 
tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de 

investitii “Microcentrală hidroelectrică aducţiune apă brută Petreşti” 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.09.2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea transmiterii către  S.C. 

APA C.T.T.A. S.A. Alba a documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru 

realizarea obiectivului de investiţii “Microcentrală hidroelectrică aducţiune apă brută Petreşti” 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnice şi Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 

15.207/17.09.2014 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea transmiterii către S.C. APA C.T.T.A 

.S.A. Alba a documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru realizarea 

obiectivului de investiţii “Microcentrală hidroelectrică aducţiune apă brută Petreşti” 

Văzând: 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economica, 

bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile: 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Art. 91-(1), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 - (1) 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 transmiterea către S.C. APA C.T.T.A S.A. Alba a documentaţiei tehnico 

– economice faza Studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiţii 

“Microcentrală hidroelectrică aducţiune apă brută Petreşti”, cu valoare totală de 28.520 lei, în 

vederea identificării surselor de finanţare şi realizării investiţiei. 
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Art.2.  Predarea – preluarea documentaţiei tehnico-economice se va face în termen de 10 

zile de la data comunicării hotărârii, prin protocol încheiat între părţile interesate 

Art. 3. Direcţia Tehnică şi Direcţia Dezvoltare şi Bugete, din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba; 

- Direcţiei Tehnice; 

- Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

            Ion Dumitrel 

 

 

 

     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                            SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                 Mariana HURBEAN 
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