
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

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

Județului Alba,  în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2019; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri 

din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba,  în vederea scoaterii din funcţiune şi 

valorificării prin casare; 

Ţinând cont de: 

- solicitarea nr. 4535/21 iunie 2019 a Societăţii Comerciale Apa CTTA SA Alba, 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 13082/24 iunie 2019, prin care se 

solicită casarea instalaţiilor hidraulice şi valorificarea fierului vechi; 

- solicitarea nr. 5167/18 iulie 2019 a Societăţii Comerciale Apa CTTA SA Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15407/18 iulie 2019. 

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. 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c şi  lit. d, alin. 4 lit. a, art. 287 lit. b,  art. 297 coroborat cu art. 327 

alin 1 lit. b și art. 361 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

-  Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

necorporale, cu modificările și completările ulterioare;; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 112/2001 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

- Ordinului nr. 2861/2009 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 



HOTĂRÂRE 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al UAT - Judeţul Alba în domeniul privat al 

UAT - Judeţul Alba, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare, în condițiile 

legii, a unor bunuri aparținând Staţiei de repompare Galda de Jos, astfel:  

 staţia de repompare cu instalaţiile hidraulice şi agregatele de pompare aferente și staţia 

de clorinare, concesionată către operatorului regional SC APA CTTA SA Alba, cuprinsă la 

poziţia cu nr. crt. 100 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba. 

Art. 2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător prin act adițional a Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-

12770/2008. 

Art. 3. (1) Se mandatează Operatorul regional Societatea Comercială 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.  

(2) Sumele rezultate din valorificarea acestora, constituie venit la bugetul propriu 

al Județului Alba. 

Art. 4. Poziţia cu nr. crt. 100 din  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba se va modifica în mod corespunzător, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului 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 Judeţului Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, 

Societăţii Comerciale APA-CTTA S.A. Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 

gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

             Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,    p. SECRETAR GENERAL                    

            Ion DUMITREL          DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                Liliana NEGRUŢ 

 

 

Înregistrat cu nr. 176 

Alba Iulia, 11 septembrie 2019 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 



Anexa  nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr.  176 din 11 septembrie 2019 

 

 

Datele de identificare ale bunului imobil „Construcţii şi teren aferent Staţiei de repompare Galda de Jos”,  

poziţia cu nr. crt. 100 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba  

 

 

 

  

Nr. crt. Codul de  

Clasificar

e 

Denumirea  

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică 

actuală 

100 1.8.12. Construcţii şi teren 

aferent Staţiei de 

repompare Galda de Jos 

 

Imobil situat în extravilanul comunei Galda de Jos, judeţul Alba, în 

zona "La păşune”, compus din: clădirea de birouri edificată în regim 

P+1. 

Teren aferent, în suprafaţă totală de 3.165 mp, din care construit  287 

mp. 

1983 19.624,04 Domeniul public al 

judeţului Alba 

 

 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 

 

    Preşedinte:     Secretar general,      Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

         

                Marian Florin AITAI  

 

                Ioan BODEA  

 

               Liliana NEGRUȚ 

 

   Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN 

                                                                        Radu Octavian NEAG 

 



JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 19.338/11 septembrie 2019 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri  

din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba,  în vederea  

scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare  

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul 

public în domeniul privat, scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare a a unor bunuri 

aparţinând Staţiei de repompare Galda de Jos, proprietate publică a Judeţului Alba, concesionată 

operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba. Întrucât instalaţiile 

hidraulice şi agregatele de pompare aferente, aparţinând acestei Staţii de repompare nu mai sunt 

funcţionale, acestea se vor înlocui prin cadrul proiectului „ Reabilitarea şi extinderea sistemelor 

de apă şi apă uzată în judeţul Alba, 2014-2020” de către Societatea Comercială APA CTTA SA. 

Pentru execuţia lucrărilor de reabilitare, este necesară casarea şi demolarea tuturor instalaţiilor 

hidraulice şi a agregatelor de pompare aferente staţiei de repompare şi clorinare. Sumele 

rezultate din valorificarea acestora, constituie venit la bugetul propriu al județului Alba. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Bunul imobil „Staţie de repompare Galda de Jos” aparţine domeniului public al Judeţului 

Alba şi este concesionat Societăţii Conmerciale APA CTTA SA Alba, prin Contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Staţia de 

repompare Galda de Jos (staţie de repompare şi staţie de clorinare) este dotată cu instalaţii 

hidraulice şi agregate de pompare aferente, care aparţin Grupurilor de pompare Aiud, Teiuş, 

Blaj. Conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 

fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, durata normală de funcţionare pentru 

codul 1.8.12 Staţii de pompare şi separare a apei  este cuprinsă între 32 şi 48 ani. Instalaţiile 

hidraulice şi agregatele de pompare aparţinând Staţiei de repompare Galda de Jos (compusă din 

staţie de repompare şi staţie clorinare) au intrat în funcţiune în anul 1982, iar Staţia de repompare 

Galda de Jos a fost dată în folosinţă în anul 1983. Durata normală de funcţionare a instalaţiilor 

hidraulice şi agregatelor de pompare este expirată, fiind complet amortizate şi nu mai sunt în 

stare de funcţionare la capacitate optimă, având o stare de uzură de 100%.  

Societatea Comercială APA CTTA SA solicită aprobarea casării, demolarea tuturor 

instalaţiilor şi agregatelor de pompare aferente staţiei de repompare şi de clorinare şi 

valorificarea fierului vechi, întrucât în cadrul proiectului „ Reabilitarea şi extinderea sistemelor 

de apă şi apă uzată în judeţul Alba, 2014-2020” este prevăzută şi reabilitarea Staţiei de 

repompare Galda, inclusiv înlocuirea instalaţiilor hidraulice. Pentru a îndeplini procedurile de 

casare, este necesară trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunurilor respective.     

III. Reglementări anterioare 

H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. d, alin.4 lit. a), alin. 6 lit. a) coroborat cu art. 287 lit. b, art. 297, 

coroborat cu art. 327 alin 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997; 

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

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

modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997; 



- Ordonanţei Guvernului nr. 112/200 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului 

şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

- Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 actualizată, privind reevaluarea şi amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

 -  Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

canalizare nr. 1969-12770/2008. 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Adresa Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba nr. 5167/18.07.2019 de prezentare a 

Notelor de constatare tehnică ( Anexa nr. 4), răspuns la Adresa Consiliului Judeţean Alba nr. 

13913/03.07.2019.  

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 176  din 11 septembrie 

2019. 
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN             Ion DUMITREL 

SECRETAR           

Nr.  19.326  /11 septembrie 2019 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

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

Județului Alba,  în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare  

 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în 

data de 13 septembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 29 septembrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 176/11 septembrie 2019 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri 

din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba,  în vederea scoaterii din funcţiune şi 

valorificării prin casare; 

- solicitarea nr. 4535/21 iunie 2019 a Societăţii Comerciale Apa CTTA SA Alba, 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 13082/24 iunie 2019, prin care se 

solicită casarea instalaţiilor hidraulice şi valorificarea fierului vechi; 

- solicitarea nr. 5167/18 iulie 2019 a Societăţii Comerciale Apa CTTA SA Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15407/18 iulie 2019. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

p. SECRETARUL  GENERAL JUDEŢULUI ALBA 

Director executiv,  

LILIANA NEGRUȚ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  19648 din 16 septembrie 2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri  

din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba,  

 în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare  

 

 

Conform prevederilor art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv serviciile publice de alimentare 

cu apă şi de canalizare. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea 

economico-socială a judeţului. 

Consiliul Judeţean Alba a delegat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de 

canalizare către Societatea Comercială APA CTTA SA prin contractul nr. 1969-12770/2008. 

Operatorul regional SC APA CTTA SA are în concesiune mai multe bunuri aparţinând 

domeniului public al Judeţului Alba, printre care şi Staţia de repompare Galda de Jos, bun imobil 

cuprins în Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Alba,  la poziţia cu nr. 

crt. 100.  

Acest imobil este situat în extravilanul comunei Galda de Jos şi este compus din: staţia de 

repompare cu instalaţiile hidraulice şi agregatele de pompare aferente, staţia de clorinare, 

clădirea de birouri edificată în regim P+1 şi terenul aferent în suprafaţă de 3.165 mp. 

Prin adresa nr. 4535/21.06.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 

13082/24.06.2018, S.C. APA CTTA SA solicită Consiliului Judeţean Alba aprobarea casării 

staţiei de repompare, cu instalaţiile hidraulice şi agregatele aferente şi a staţiei de clorinare ( 

toate aparţinând Staţiei de Repompare Galda de Jos) şi valorificarea fierului vechi, întrucât în 

cadrul proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba, 

2014-2020” este prevăzută şi reabilitarea Staţiei de repompare Galda de Jos. Aceste bunuri nu 

mai poti fi utilizate din cauza degradării fizice şi/sau morale, neputându-se atinge parametrii 

normali de funcţionare. SC APA CTTA SA Alba a prezentat Note de constatare tehnică pentru 

instalaţiile hidraulice şi agregatele de pomapare aferente Staţiei de repompare şi staţiei de 

clorinare Galda de Jos, pentru Grupurile de pompare şi staţie clorinare Aiud, Teiuş, Blaj, cu 

valori de inventar însumând 458.060,82 lei şi anume: 

-Grupul pompare Aiud+ staţia de clorinare : 228.085 lei, 

-Grupul pompare Teiuş 109.400,82 lei, 

-Grupul pompare Blaj 120.575 lei.  

Potrivit cap. III din Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, modificată şi completată de Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, 

valorificarea prin casare constă în dezmembrarea bunului şi utilizarea componentelor rezultate la 

executarea altor mjloace fixe din cadrul unităţii sau vânzarea componentelor. 

 Conform art. 1 al Ordonanței nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere 

din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 

statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, “Activele corporale care alcătuiesc domeniul 

public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata 

normală de utilizare consumată sau neconsumata, a căror menţinere în funcţiune nu se mai 



justifica, se scot din funcţiune, se valorifica şi se casează în condiţiile prezentei ordonanţe. 

Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale 

prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-

teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.” 

 

Conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 

mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, durata normală de 

funcţionare pentru codul 1.8.12 Staţii de pompare şi separare a apei  este cuprinsă între 32 şi 48 

ani. Instalaţiile hidraulice şi agregatele de pompare aferente staţiei de repompare şi staţiei de 

clorinare, aparţinând Staţiei de repompare Galda de Jos au intrat în funcţiune în anul 1982, iar 

Staţia de repompare Galda de Jos a fost dată în folosinţă în anul 1983. Durata normală de 

funcţionare a acestora este expirată, fiind complet amortizate şi nu mai sunt în stare de 

funcţionare la capacitate optimă, având o stare de uzură de 100%. Întrucât instalaţiile hidraulice 

şi agregatele de pompare aferente Staţiei de repompare Galda de Jos nu mai sunt funcţionale, 

acestea se vor înlocui prin cadrul proiectului „ Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă 

uzată în judeţul Alba, 2014-2020” de către Societatea Comercială APA CTTA SA. Pentru 

execuţia lucrărilor de reabilitare, este necesară casarea şi demolarea lor. Sumele rezultate din 

valorificarea acestora, constituie venit la bugetul propriu al județului Alba. 

  De asemenea , conform art. 4 al Ordonanţei nr. 112/2000 specifică că „sumele rezultate 

din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se 

fac venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, după caz.”   

Întrucât “Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în 

domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 

municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.” ( art. 361 alin.2) OUG 57/2019), 

propun aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Alba, în vederea 

scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare, în condițiile legii, de către Societatea 

Comercială APA CTTA S.A. Alba a unor bunuri aparţinând Staţiei de repompare Galda de Jos, 

concesionată către operatorului regional SC APA CTTA SA, cuprinsă la poziţia cu nr. crt. 100 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, cu modificarea în mod 

corespunzător prin act adițional a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008, iar sumele rezultate din valorificarea 

acestora, constituie venit la bugetul propriu al județului Alba. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. d), alin. 4 lit. a), art. 

182 alin.(1), alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 361 alin 2) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în urma aprobării trecerii din domeniul public 

în domeniul privat al Judeţului Alba a unor bunuri aparţinând Staţiei de repompare Galda de Jos, 

în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare, în condițiile legii, Staţia de 

repompare Galda de Jos va fi reabilitată, pentru a oferi servicii calitative de alimentare cu apă. 
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