
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

publică a Județului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare a realizării 

unor lucrări de investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare  

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 2 iunie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri 

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

urmare a realizării unor lucrări de investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de 

inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a Județului Alba, concesionate către S.C. 

APA-CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de investiții din Fondul de Întreținere, 

Înlocuire, Dezvoltare; 

- raportul de specialitate nr. 9195/30 mai 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 102/5 mai 2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 

ALBA” înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7768/5 mai 2016; 

Ținând cont de prevederile și de conținutul: 

- 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 – Anexa nr. 2; 

- procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2940/25 aprilie 2016 privind 

obiectivul executat din fonduri I.I.D. “Împrejmuire stație de tratare apă Mihoiești” 

- procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2769/19 aprilie 2016 privind 

obiectivul executat din fonduri I.I.D. “Împrejmuire stație de reclorinare - Sursa Bărăbanț-Puțuri”. 

Ținând cont 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. 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;  

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 modificarea valorii de inventar a bunului imobil cuprins la poziția cu nr. 

crt. 104 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, de la valoarea 

de 149.158,10 lei la valoarea de 202.865,10 lei, ca urmare a recepționării obiectivului 

“Împrejmuire Stație de reclorinare - Sursa Bărăbanț-Puțuri”, realizat de către S.C. APA-CTTA 

S.A. din Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare, pe terenul împrejmuit al fostei Captări de 

apă „puțuri forate Bărăbanț”. 

Art. 2. Poziția cu nr. crt. 104 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren 

aferent fostei Captări apă puţuri forate Bărăbanţ cu împrejmuirile aferente“, iar coloana nr. 5 va 

avea următorul cuprins: “202.865,10 lei”. 



Art. 3. Bunul imobil, cuprins la poziția cu nr. crt. 16 în Anexa nr. 2 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1969-12770/2008, 

îşi modifică denumirea în „Împrejmuiri la fosta Captare de apă puţuri forate Bărăbanţ” şi 

valoarea de inventar de la 9.220 lei la 62.927 lei. 

Art. 4. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului cuprins la poziția cu nr. crt. 

138 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, de la valoarea de 

89.386,12 lei la valoarea de 184.101,12 lei, ca urmare a recepționării obiectivului “Împrejmuire 

stație de tratare apă Mihoiești”, realizat de către S.C. APA-CTTA S.A. din Fondul de Întreținere, 

Înlocuire, Dezvoltare, pe terenul aferent Staţiei de tratare a apei Mihoieşti-Câmpeni. 

Art. 5. Poziția cu nr. crt. 138 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren 

aferent Staţiei de tratare a apei Mihoieşti-Câmpeni şi împrejmuire“, iar coloana nr. 5 va avea 

următorul cuprins: “184.101,12 lei”. 

Art. 6. Bunul imobil, cuprins la poziția cu nr. crt. 25 în Anexa nr. 2 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1969-12770/2008, 

îşi modifică denumirea în „Staţie de filtrare şi pavilion tehnic cu instalaţiile aferente Mihoieşti-

Câmpeni şi împrejmuire” şi valoarea de inventar de la 3.535.606,26 lei la 3.630.321,26  lei. 

Art. 7. 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. 

   

  

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL                                                CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr. 97 

Alba Iulia, 2 iunie  2016 


