
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al 

Județului Alba, scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a clădirii stației de 

pompare Gura Roșiei și a conductei de aducțiune între Stația de pompare Gura Roșiei și 

rezervoarele de înmagazinare apă potabilă Câmpeni și Abrud, bunuri proprietate publică 

a Județului Alba, concesionate operatorului regional S.C. APA CTTA S.A. Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 30 iunie 2016; 

Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul 

public în domeniul privat al Județului Alba, scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a 

clădirii stației de pompare Gura Roșiei și a conductei de aducțiune între Stația de pompare Gura 

Roșiei și rezervoarele de înmagazinare apă potabilă Cîmpeni și Abrud, bunuri proprietate publică 

a Județului Alba, concesionate operatorului regional S.C. APA CTTA S.A. Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea trecerii unor 

bunuri din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba, scoaterii din funcțiune și 

valorificării prin casare a clădirii stației de pompare Gura Roșiei și a conductei de aducțiune între 

Stația de pompare Gura Roșiei și rezervoarele de înmagazinare apă potabilă Cîmpeni și Abrud, 

bunuri proprietate publică a Județului Alba, concesionate operatorului regional S.C. APA CTTA 

S.A. Alba; 

- raportul de specialitate nr. 10724/ 22 iunie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Societății Comerciale APA CTTA S.A. Alba nr. 4027/10 iunie 2016 

înregistrată la Consiliul județean Alba cu nr. 9980/10.06.2016. 

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 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și 

necorporale, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997; 

- O.U.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare 

și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrative-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

- H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, 

modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba, cu modificările și completările ulterioare-

Anexa nr. 1, pozițiile cu nr. crt. 120 și 121; 

- 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. 

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 prezenta: 

 

 

 



HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba, în 

vederea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare de către S.C. APA CTTA S.A. Alba a 

clădirii stației de pompare Gura Roșiei, concesionată către S.C. APA CTTA S.A. Alba, cuprinsă 

la poziția cu nr. crt. 120 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba 

și a conductei de aducțiune între stația de pompare Gura Roșiei și rezervoarele de înmagazinare 

apă potabilă Câmpeni și Abrud, concesionate către S.C. APA CTTA S.A. Alba, cuprinsă la 

poziția cu nr. crt. 121 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba. 

Art. 2. Se mandatează Operatorul regional S.C.APA CTTA S.A. Alba, să îndeplinească 

toate formalitățile legale de scoatere din funcțiune și valorificare prin casare a bunurilor imobile 

identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. Sumele rezultate din valorificarea materialelor 

recuperate în urma demolării sau dezmembrării acestei construcții, constituie venit la bugetul 

propriu al Județului Alba. 

Art. 3. Poziția cu nr. crt. 120, din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002, se modifică  astfel: 

„-  coloana 2 va avea denumirea: Teren aferent Stației de pompare Gura Roșiei  

- coloana 3 va avea cuprinsul: Teren aferent, în suprafață de 1,895 mp 

- coloana 5 va avea valoarea: 10.582,92”. 

Poziția cu nr. crt. 121 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002, se va radia. 

Art. 4. Pozițiiile cu nr. crt. 30 și 31, din Lista bunurilor proprietate publică, aferente 

Serviciilor de apă și canalizare din Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare, se abrogă.  

Art. 5. 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. 

   

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU                                           
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Alba Iulia, 30 iunie 2016 


