
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea trecerii unui bun imobil – teren situat administrativ 

 în localitatea Lupșa, din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului 

Alba în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba și 

concesionarea acestuia către Societatea APA-CTTA S.A. Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 mai 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unui bun imobil – teren situat 

administrativ în localitatea Lupșa, din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 

Județului Alba în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba și 

concesionarea acestuia către Societatea APA-CTTA S.A. Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unui bun 

imobil – teren situat administrativ în localitatea Lupșa, din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului privat al Județului Alba în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba și concesionarea acestuia către Societatea APA-CTTA S.A. Alba; 

- raportul de specialitate nr. 8713/11 mai 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Societății APA CTTA S.A. nr. 2874/11 mai 2017, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 8710/11 mai 2017, împreună cu contractul de vânzare – 

cumpărare, extrasul de CF 71443 Lupșa și planul de amplasament și delimitare. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 179/2016 privind aprobarea achiziționării 

unui teren în suprafață de 1910 mp, de către APA CTTA S.A. pentru Proiectul „Reabilitarea și 

extinderea sistemelor de apă uzată în județul Alba 2014-2020; 

- 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. 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 din Legea nr. 

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

- art. 861 alin. 3, art. 863 lit. e din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare); 

- art. 8 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba; 

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 bunului imobil - teren înscris în CF 71443 Lupșa, cu nr. 

cadastral 71443, în suprafață de 1910 mp, situat administrativ în comuna Lupșa, localitatea 

Lupșa, nr. f.n., județul Alba, din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 

Județului Alba în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba și 

înregistrarea la poziţia cu nr. crt. 218, având datele de identificare prevăzute în anexa – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 2. Se aprobă demararea procedurii de schimbare a categoriei de folosință, a bunului 

imobil identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, din categoria „Fâneață” în categoria „Curți 

Construcții”. 

Art. 3. Se aprobă concesionarea către Societatea APA CTTA S.A. Alba a bunului imobil, 

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

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1969-12770/2008. 

Art. 4. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 

între părțile interesate.  

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății APA 

CTTA S.A. Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

   

    

 

 

          

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                            Vasile BUMBU    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 154 

Blaj, 24 mai  2017 

 

 

 



Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 154/24 mai 2017   

 

 

Datele de identificare  

ale bunului imobil care se cuprinde la poziția cu nr. crt. 2018 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul  

de  

Clasificare 

Denumirea  

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

218 1.8 Teren  Imobil situat administrativ în comuna Lupșa, localitatea  Lupșa, nr. f.n. 

județul Alba compus din: 

 - teren cu categoria de folosință Curți Construcții, intravilan - înscris în 

CF 71443 Lupșa, cu nr. cadastral 71443, în suprafață de 1.910 mp  

  

 

2016 35.094 lei Domeniul public 

al judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba     

nr. …/2017 

 

 




