
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a Judeţului 

Alba, concesionate către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba, ca urmare a realizării unor 

lucrări de investiţii în cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 

şi apă uzată în Judeţul Alba” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate 

publică a Judeţului Alba, concesionate către Societatea APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a 

realizării unor lucrări de investiţii în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 

de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”; 

 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a 

unor bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, concesionate către Societatea APA-CTTA S.A. 

Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii în cadrul proiectului „Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”; 

- raportul de specialitate nr. 11264/19 iunie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 3472/12 iunie 2017 a Societății APA CTTA S.A. Alba înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10693/12 iunie 2017. 

Luând în considerare prevederile: 

- 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; 

- Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5394/12.08.2016, nr. 

5390/12.08.2016. 

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 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- 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;  

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999; 

- art. 861 alin. 3 şi art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările și 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 prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate 

publică a Judeţului Alba, concesionate către Societatea APA CTTA S.A., ca urmare a realizării 

unor lucrări de investiţii în cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi 

apă uzată în Judeţul Alba”, după cum urmează: 



- pentru bunul imobil „Construcţii şi teren aferent Staţiei de tratare a apei Săsciori- 

Sebeşel Q=1.000 l/s”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 142 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea de 5884627,11 lei la valoarea de 

12102564,59 lei. 

- pentru bunul imobil „Constructii si teren aferent Stației de tratatre a apei Petrești Q=870 

l/s”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 95 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, de la valoarea de 5213798,57 lei la valoarea de 7045896,75 lei. 

   Art. 2. Bunurile imobile identificate la art. 1 din prezenta hotărâre, cuprinse în Anexa 

nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1969-12770/2008, vor avea următoarele valori de inventar: 

- la poziţia cu nr. crt. 44 - Stație de tratare a apei Săsciori - Sebeșel (Q = 1000l/s), 

valoarea de 10463705,22 lei; 

- la poziţia cu nr. crt. 45 - Clădire Stație de tratare a apei Săsciori-Sebeșel, valoarea de 

932349,06 lei; 

- la poziţia cu nr. crt. 5-  Stația de tratare a apei Petrești (Q = 870 l/s), valoarea de 

6497812,86 lei; 

- la poziţia cu nr. crt. 6 - Clădire stație tratare apă Petrești, valoarea de 186679,04 lei. 

 Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Societății  APA –

CTTA S.A Alba,  Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi 

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

   

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Nr. 214 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 

 


