
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziționării unor suprafețe de teren,  

de către Societatea  APA CTTA S.A.  pentru Programul de investiții  

„Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Albaˮ 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor suprafețe de teren, de către 

SC APA CTTA S.A. pentru programul de investiții „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă 

și apă uzată în Județul Albaˮ; 

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

suprafețe de teren, de către SC APA CTTA S.A. pentru programul de investiții „Reabilitarea și 

extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Albaˮ; 

- raportul de specialitate nr. 20591/18 noiembrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 7132/03.11.2016 a Societății APA CTTA SA, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 19507/4 noiembrie 2016. 

Ținând cont de prevederile: 

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

alimentare cu apă și de canalizare către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba; 

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

canalizare nr. 1969-12770/2008 

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. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c,  art. 120 şi art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 3 şi art. 12 alin. 5 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă achiziționarea unor terenuri în suprafață de 3115 mp, pentru Programul 

de investiții „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Albaˮ, de către 

Societatea APA CTTA S.A.,  în condițiile legii.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și al Societății APA 

CTTA S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul Secretarului Județului Alba, 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății APA 

CTTA S.A., Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridică şi relații publice și Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                  Vasile BUMBU                                                                   
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