
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare  

a unui bun proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionat operatorului  
regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 

 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din 
funcțiune și valorificării prin casare a unui bun proprietate privată a UAT - Județul Alba, 
concesionat operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba; 

- solicitarea nr. 4533/22 iulie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, 
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 16473/22 iulie 2020, privind  casarea 
unui bun aparţinând domeniului privat al UAT - Judeţul Alba, concesionat către SC APA CTTA 
SA Alba; 

- adresa nr. 4849/3 august 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba prin care 
transmite Nota de constatare tehnică pentru mijlocul fix ce urmează a fi casat, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17512/4 august 2020. 

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. b, art. 191 alin1 lit. a, art. 354-357 şi art. 327 
alin. 1 lit. b coroborate cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
246/2001; 

- 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; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 2861/2009. 

 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, cu modificările şi completările ulterioare 
adoptă următoarea 



HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de 
către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a unui mijloc fix, bun proprietate privată a 
UAT - Județul Alba, identificat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, concesionat 
operatorului regional SC APA CTTA SA Alba. 

Art. 2. 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. Sumele rezultate din valorificarea 
acestora, constituie venit la bugetul propriu al Județului Alba. 

Art. 3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 prin act 
adițional. 

Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului general al 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,     SECRETAR GENERAL                    
            Ion DUMITREL                VASILE BUMBU 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 157 
Alba Iulia, 5 august 2020 
 

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 la Proiectul de hotărâre a   
Consiliului Județean Alba nr. 157/5 august 2020 

 
 
 
 

LISTA 
cu mijloacele fixe achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba 

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare, concesionate,   
cuprinse în Inventarul proprietății private a Județului Alba, 
care vor fi scoase din funcțiune și valorificate prin casare 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea mijlocului fix U.M.
Cantit
atea 

Preț 
unitar 
(lei) 

Valoare de 
inventar (lei) 

1. Generator de curent mobil  buc. 1 61.932,84 61.932,84 
TOTAL: 61.932,84 

 
 
 

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

 
 Preşedinte:   Secretar general,   Membri:  
Ion DUMITREL   Vasile BUMBU   Voichița Maria COMAN  

                   
         Marian Florin AITAI  

            
         Paul Silviu TODORAN  
           
         Liliana NEGRUȚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN 
                                    Radu Octavian NEAG



JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  17603/5 august 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin 
casare a unui bun proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionat operatorului  

regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 
 
 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea scoaterii din funcțiune și 

valorificării prin casare a unui bun proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionat 
operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba. 

 Întrucât, în data de 27.04.2020 bunul imobil „Generator de curent mobil”, proprietate 
privată a UAT - Judeţul Alba, concesionat către APA CTTA SA, a fost deteriorat în proporţie de 
90 % în urma unui incendiu şi nu mai poate fi utilizat, se propune aprobarea  scoaterii din 
funcţiune şi casarea acestuia.  

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă potabilă în Județul Alba, S.C. 

APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând 
domeniului privat al județului Alba, printre care şi un generator de curent mobil. Acesta a fost 
cuprins in Inventarul domeniului privat al Judeţului Alba şi concesionat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 195/2014. 

Conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 2139/2004, durata normală de funcţionare ale mijloacelor 
fixe pentru codul 2.1.16.1.2.1 este de 12-18 ani.  

Datorită deteriorării foarte grave în urma incediului, nemafiind în  stare de funcţionare la 
capacitate optimă, Societatea Comercială APA CTTA SA solicită aprobarea scoaterii din 
funcţiune şi casării  acestui mijloc fix, achiziţionat din Fondul IID, aparţinând domeniului privat 
al Judeţului Alba şi concesionat către SC APA CTTA SA.  

 
III. Reglementări anterioare 
Nu este cazul 
 

 IV. Baza legală 
 -  art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 191 alin1 lit. a, art. 354-357 şi art. 327 

alin. 1 lit. b coroborate cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
246/2001; 

- 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;; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 



- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 2861/2009. 

- 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. 

 
 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 
- adresa nr. 4849/03 august 2020 a S.C. Apa CTTA SA Alba prin care transmite Nota de 

constatare tehnică pentru mijlocul fix ce urmează a fi casat, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17512/04 august 2020. 

 
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.  157 din 5  august 2020. 

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 GENERAL           
Nr.  17607/5 august 2020 
 

 
 

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, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare  

a unui bun proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionat operatorului  
regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 6 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 13 august 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 157/5 august 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din 
funcțiune și valorificării prin casare a unui bun proprietate privată a UAT - Județul Alba, 
concesionat operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba; 

- solicitarea nr. 4533/22 iulie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, 
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 16473/22 iulie 2020, privind  casarea 
unui bun aparţinând domeniului privat al UAT - Judeţul Alba şi concesionat către SC APA 
CTTA S.A. Alba;  

- adresa nr. 4849/3 august 2020 a S.C. APA CTTA SA Alba prin care transmite Nota de 
constatare tehnică pentru mijlocul fix ce urmează a fi casat, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17512/4 august 2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
 SECRETAR  GENERAL  

VASILE BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 17616/5 august 2020 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării 
prin casare a unui bun proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionat operatorului  

regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 
 
 
 

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 si privat al Judeţului Alba, printre care mai multe obiecte de inventar si 
mijloace fixe, achiziţionate din fondul IID.  

Prin adresa nr. 4533/22.07.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 
16473/22.07.2020, S.C. APA CTTA SA transmite că, în urma unui eveniment de incediere din 
data de 27.04.2020, bunul imobil “Generator current mobil”, proprietate privată a Judeţului 
Alba, concesionat către SC APA CTTA SA Alba, operatorul regional al serviciului de alimentare 
cu apă potabilă în Județul Alba. Acest bun a fost cuprins Inventarul domeniului privat al 
Judeţului Alba şi concesionat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 195/ 2014, având 
valoarea de achiziţie de 61.932,84 lei. 

Societatea APA CTTA SA Alba a transmis şi Autorizaţia de reparaţie nr. 1455433 emisă 
de IPJ Alba-Postul de Poliţie Crăciunelul de Jos, prin care s-a constatat că generatorul a fost 
distrus prin incendiere. 

Prin adresa nr. 4849/03 august 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 17512/04 august 2020, S.C. Apa CTTA SA Alba transmite Nota de constatare tehnică 
pentru mijlocul fix ce urmează a fi casat. 

Din Nota de constatare tehnică (Anexa nr. 4) referitoare la mijlocul fix propus pentru 
scoatere din funcţiune rezultă următoarele: 

-mijlocul fix “Generator current mobil AB81APA” cu nr de inventar CCCJ139, cu o 
valoare de inventar de 61.932,84 lei, intrat în funcţiune în 17.03.2014, este irecuperabil din punct 
de vedere funcţional, iar subansamblele distruse prin incendiere “Carcasă şi alte componente” 
sunt distruse în proporţie de 90%. Din Nota de constatare tehnică reiese că se poate recupera 
doar fier vechi, în urma scoaterii din funcţiune şi casării. 

Întrucât acest mijloc fix nu mai pot fi utilizat din motive de distrugere, operatorul regional 
propune scoaterea din funcțiune și casarea acestuia, neputându-se atinge parametrii normali de 
funcţionare. 

Activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar în folosinţă, pieselor de schimb 
şi subansamblelor se scot din funcţiune şi se casează dacă şi-au îndeplinit durata normală de 
utilizare şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 

a) au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzură, nu mai pot primi o altă 
destinaţie sau utilizare şi nici nu pot fi reparate, recondiţionate, adaptate sau modernizate; 

b) exploatarea lor nu mai este eficientă din punct de vedere operativ datorită uzurii morale 
şi nici nu au putut fi valorificate sau transferate; 

c) costul unei reparaţii sau recondiţionări depăşeşte 60% din valoarea de achiziţie pentru 
un bun similar nou; 

d) depăşesc costurile normate de combustibil şi lubrifianţi, iar transformarea acestora în 
vederea încadrării în consumurile stabilite nu este eficientă sau posibilă; 



e) sunt avariate prin accidente, catastrofe, incendii, calamităţi naturale sau ca urmare a unor 
activităţi operative sau administrative, iar costul reparării depăşeşte nivelul stabilit la lit. c) sau 
repararea lor nu se mai justifică din punct de vedere economic; 

f) aparatura şi instalaţiile de măsură, control şi reglare pentru care organele de metrologie 
autorizate nu mai avizează folosirea lor întrucât parametrii funcţionali au devenit 
necorespunzători; 

g) construcţiile şi instalaţiile aferente sau părţi din acestea, au devenit improprii exploatării 
în condiţii normale sau nu mai pot fi folosite în scopul pentru care au fost destinate şi nici în alte 
scopuri; 

h) construcţiile şi instalaţiile împiedică executarea lucrărilor de sistematizare, dezvoltare, 
construcţie sau reconstrucţie, legal aprobate, şi nu pot fi evitate sau mutate pe alt amplasament; 

j) nu au putut fi valorificate, în condiţiile stipulate de actele normative în vigoare. 
În cazuri excepționale, activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar în 

folosinţă pot fi scoase din funcțiune și casate și dacă nu și-au îndeplinit durata normală de 
utilizare, dacă îndeplinesc cel puțin una din condițiile prezentate, în baza unei justificări temeinic 
argumentate. 
 Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe/declasarea unor bunuri materiale reprezintă 
sistarea utilizării acestora ca urmare a îndeplinirii duratelor normale de funcționare stabilite 
potrivit legii sau a prezentării unui grad avansat de uzură fizică sau morală ori a degradării și a 
faptului că nu mai pot primi o altă destinație sau utilizare și nici nu mai pot fi recuperate, 
recondiționate, adaptate sau modificate. 
 Casarea presupune demolarea sau dezmembrarea unui mijloc fix, valorificarea 
ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din dezmembrarea 
lor, precum şi radierea mijlocului fix din evidenţele contabile. 
 Declasarea reprezintă operațiunea prin care bunurile materiale, altele decât activele fixe, 
se scot din uz în vederea casării sau valorificării, potrivit dispozițiilor legale. 

Mijloacele fixe propuse a fi casate au duratele normale de funcționare expirate, sunt 
depăşite moral sau depreciate, nu mai sunt în stare de funcţionare şi nu pot fi reparate sau 
repararea acestora nu se mai justifică, drept pentru care s-a propus scoaterea din funcţiune a 
acestora, casarea şi valorificarea lor. 

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.”   

Astfel, se impune scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de 
către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a unui mijloc fix, bun proprietate privată a 
Județului Alba, identificat în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, concesionat 
operatorului regional SC APA CTTA SA. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1 
lit. c şi  lit. d, alin. 4 lit. b, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în urma aprobării scoaterii din funcțiune și 
valorificării prin casare, în condițiile legii, a unor mijloace fixe si obiecte de inventar uzate, 
Operatorul regional APA CTTA SA Alba va putea să realizeze o mai bună gestionare a 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, la nivelul județului.  
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