
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba  

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

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 25 februarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către S.C. APA–CTTA  S.A. Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul 

proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către S.C. APA–CTTA  

S.A. Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2387/11 februarie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea SC APA CTTA SA Alba nr. 296/18.01.2016, înregistrată la Consiliul județean 

Alba cu nr. 703/18.01.2016. 

Ținând cont de prevederile : 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba ; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1969-12770/2008. 

Luând în considerare : avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a 

bunurilor achiziţionate de către S.C. APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și 

Dezvoltare, cuprinse în anexa nr. 1 -  parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către S.C. APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor menţionate 

la art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008. 

Art. 3. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean 

Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „APA ALBA”; S.C. APA–CTTA S.A Alba; Direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

Nr. 25 

Alba Iulia, 25 februarie 2016 



Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba nr. 25/25 februarie 2016 

 

 

 

Lista 

cu bunurile achiziționate de către S.C. APA–CTTA S.A. Alba din  

Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în  

Inventarul proprietății private a județului Alba 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventor 

(lei) 

1. Autospeciala combinată pentru 

vidanjare și spălare rețele de 

canalizare 

buc. 1 973.000,00 973.000,00 

2. Autovidanjă combinată pentru 

curățat rețele de canalizare 

buc. 1 513.400,00 513.400,00 

3. Autovidanjă combinată pentru 

curățat rețele de canalizare 

buc. 1 513.400,00 513.400,00 

4. Autoturism Dacia Duster 

Laurette 1,5DCI 

buc. 1 67.476,81 67.476,81 

5. Roweld Rofuse 1200 Turbo 

(aparat sudura) 

buc. 1 8.599,50 8.599,50 

6. Sisteme video/sisteme alarmă 

pentru casieriile SC APA CTTA 

SA Jud.Alba 

buc. 1 11.107,18 11.107,18 

TOTAL: 2.086.983,49 

 

 

 

 

       P. PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 


