
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate privind proiectul  

“Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba, 2014 - 2020” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate privind proiectul 

“Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă şi apă uzată in Judeţul Alba, 2014 - 2020”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de 

fezabilitate privind proiectul “Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă şi apă uzată in Judeţul 

Alba, 2014 - 2020”; 

- raportul de specialitate comun nr. 8636 din 19 mai 2016 al Direcției tehnice și Direcției 

dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 3308/11 mai 2016 a SC APA CTTA  SA Alba, înregistrată la  registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8.114 din 11 mai 2016.  

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de 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. b, art. 91 alin. 3 lit. f și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 12 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare, republicată; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 Studiul de fezabilitate privind proiectul “Reabilitarea și extinderea 

sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba, 2014 - 2020”, cu indicatorii tehnico-economici 

cuprinşi  în anexa -  parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă participarea Județului Alba prin Consiliul Județean Alba la cofinanțarea 

investițiilor cu suma de 1.071,669 mii euro, echivalentul a 4.790,360 mii lei (1 euro = 4,4700 

lei), în prețuri curente, fără TVA, respectiv 1,79 % din valoarea investițiilor aferente Județului 

Alba. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei tehnice și 

Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va 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; SC APA CTTA 

Alba; Direcţiei tehnice și Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 

  

Nr. 90 

Alba Iulia, 29 mai  2016 



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 90/26 mai 2016 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și 

apă uzată în Judeţul Alba, 2014 - 2020” 

 

2. Amplasamentul obiectivului: JUDEŢUL ALBA 

 

3. Indicatori tehnico - economici: 

 3.1. Valoarea totală a investiției în Județul Alba este 114.079,588 mii euro. 

 3.2. Valoarea totală a investițiilor aferente Județului Alba (în prețuri curente, fără TVA) 

este de 59.869,794 mii euro, din care C+M = 45.956,357 mii euro, iar durata de realizare a 

investițiilor este de 48 luni. 

 3.3. Schema de finanțare: 

 Contribuția nerambursabilă UE: 75,79%  

 Contribuția Guvernului României: 11,59%  

 Co-finanțare beneficiar S.C. APA CTTA S.A.: 10,83%  

 Co-finanțare locală CJ Alba: 1,79%  

 3.4.  Valoarea cofinanțării locale CJ Alba este de 1.071,669 mii euro, echivalentul a 

4.790,360 mii lei (1 euro = 4,4700 lei), în prețuri curente, fără TVA. 

 3.5. Durata de realizare a investiției este de 48 luni 

 3.6.  Capacități care urmează a fi realizate: 

 

Nr. 

crt 
Indicator U.M 

Cantitate 

totală 

CJ Alba 

SZA 

Alba 

SZA 

Apuseni 

 Alimentare cu apă     

1. Extinderea și reabilitarea conductelor de 

aducțiune  
km 

111,4   69,9   41,5 

2. Reabilitarea și/sau construirea de stații de 

tratare a apei  
unități 

1 0 1 

3. Reabilitarea și/sau construirea de gospodării 

de apă 
unități 

7 2 5 

 Operaționale     

1. Sistem SCADA regional unități 1 - - 

2. Vehicule operaționale unități 16 - - 

3. Bunuri necesare funcționare UIP unități 1 - - 

 

 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 

 


