
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la exprimarea acordului pentru obiectivul de 

 investiții „Deviere aducțiune apă potabilă  Sistem Regional”  

în Galda de Jos, județul Alba  

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie  2020; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului 

pentru obiectivul de investiții „Deviere aducțiune apă potabilă  Sistem Regional” în Galda de 

Jos, județul Alba;  

- adresa nr. 6882/6 noiembrie 2020 a Societății Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24735/6 noiembrie 2020. 

Ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008, încheiat între Consiliul Județean Alba 

și Societății Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297, art. 303 și  urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 871 și urm.  din Legea nr. 287/2009 Noul Cod Civil, republicată, cu modificările și 

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, cu modificările și completările ulterioare 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se exprimă acordul pentru obiectivul de investiții „Deviere aducțiune apă potabilă  

Sistem Regional” în Galda de Jos, județul Alba. 

Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al 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, 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, Societăţii  APA-CTTA S.A Alba,  

Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției 

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

 

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 254 

Alba Iulia, 16 noiembrie 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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 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, cu modificările și completările ulterioare: 

 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, cu modificările și completările ulterioare către 

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii   

Comisia de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, 

investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDIN TE 

Nr. 25644 din 16 noiembrie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului pentru  

obiectivul de  investiții „Deviere aducțiune apă potabilă  Sistem Regional”  

în Galda de Jos, județul Alba 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului pentru obiectivul de 

investiții „Deviere aducțiune apă potabilă  Sistem Regional” în Galda de Jos, județul Alba. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale  

Operatorul regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba are în concesiune, ca 

titular al Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând domeniului public și privat al Județului Alba. 

Printre conductele de aducțiune a apei potabile aflate în gestiunea operatorului menționat 

anterior se regăsesc și magistralele sistemului zonal Firul I și Firul II.  

În prezent stația de pompare Galda este alimentată din sistemul regional de alimentare cu 

apă potabilă al județului Alba, din cele două conducte magistrale ale sistemului zonal, din oțel, 

una cu diametrul de 800 mm (Firul I) și una cu diametrul de 1200 mm (Firul II). 

Traseul conductei de aducțiune cu diametrul de 1200 mm între traversarea Valea Gălzii și 

intersecția drumului național DN 1 cu drumul județean DJ 107H se suprapune cu imobilul înscris 

în CF 70359 Galda de Jos, proprietatea S.C. ALBALACT S.A. Alba Iulia. 

Se propune montarea unui tronson de aducțiune în lungime de 340 ml. prin relocarea 

conductei care se suprapune pe CF  70359 Galda de Jos. Traseul propus se suprapune cu 

imobilul înscris în CF 71817 Galda de Jos, aflat în proprietatea Composesoratului Pășuni 

Oiejdea și se intersectează cu actualul traseu al aducțiunii conductei cu diametrul de 1200 mm 

spre stația de pompare Galda. 

Întrucât devierea conductei este absolut necesară atât pentru alimentarea cu apă potabilă  

a locuitorilor din localitățile Teiuș, Aiud și Blaj cât și pentru ocolirea imobilului aflat în 

proprietatea S.C. ALBALACT S.A. Alba Iulia prin proiectul de hotărâre, propun exprimarea 

acordului pentru obiectivul de investiții „Deviere aducțiune apă potabilă  Sistem Regional” în 

Galda de Jos, județul Alba. 

  

III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul. 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și 303 și  urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 871 și urm.  din Legea nr. 287/2009 Noul Cod Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

  

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

  

VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

 



VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor în terne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de în formare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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.  254 din 16 noiembrie 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, cu modificările și completările ulterioare 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. 25645 din 16 noiembrie 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,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la exprimarea acordului pentru obiectivul de 

 investiții „Deviere aducțiune apă potabilă  Sistem Regional”  

în Galda de Jos, județul Alba 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data, de 18 noiembrie 2020 pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„ordinară” estimată a avea loc în data de 26 noiembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 254/16 noiembrie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

-   referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului 

pentru obiectivul de  investiții „Deviere aducțiune apă potabilă  Sistem Regional” în Galda de 

Jos, județul Alba;  

- adresa nr. 6882/6 noiembrie 2020 a Societății Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24735/6 noiembrie 2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 25663 din  16 noiembrie  2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea acordului pentru obiectivul de 

 investiții „Deviere aducțiune apă potabilă  Sistem Regional”  

în Galda de Jos, județul Alba 

 

 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului pentru obiectivul de 

investiții „Deviere aducțiune apă potabilă  Sistem Regional” în Galda de Jos, județul Alba. 

Operatorul regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba are în concesiune, ca 

titular al Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând domeniului public și privat al Județului Alba. 

Printre conductele de aducțiune a apei potabile aflate în gestiunea operatorului menționat 

anterior se regăsesc și magistralele sistemului zonal Firul I și Firul II.  

În prezent stația de pompare Galda este alimentată din sistemul regional de alimentare cu 

apă potabilă al județului Alba, din cele două conducte magistrale ale sistemului zonal, din oțel, 

una cu diametrul de 800 mm (Firul I) și una cu diametrul de 1200 mm (Firul II). 

Traseul conductei de aducțiune cu diametrul de 1200 mm între traversarea Valea Gălzii și 

intersecția drumului național DN 1 cu drumul județean DJ 107H se suprapune cu imobilul înscris 

în CF 70359 Galda de Jos, proprietatea S.C. ALBALACT S.A. Alba Iulia. 

Se propune montarea unui tronson de aducțiune în lungime de 340 ml. prin relocarea 

conductei care se suprapune pe CF  70359 Galda de Jos. Traseul propus se suprapune cu 

imobilul înscris în CF 71817 Galda de Jos, aflat în proprietatea Composesoratului Pășuni 

Oiejdea și se intersectează cu actualul traseu al aducțiunii conductei cu diametrul de 1200 mm 

spre stația de pompare Galda. 

Întrucât devierea conductei este absolut necesară atât pentru alimentarea cu apă potabilă  

a locuitorilor din localitățile Teiuș, Aiud și Blaj cât și pentru ocolirea imobilului aflat în 

proprietatea S.C. ALBALACT S.A. Alba Iulia prin proiectul de hotărâre, propun exprimarea 

acordului pentru obiectivul de investiții „Deviere aducțiune apă potabilă  Sistem Regional” în 

Galda de Jos, județul Alba. 

 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin .(1) și  art. 297  și urm. din  

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare, prin  proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va 

aproba exprimarea acordului pentru obiectivul de investiții „Deviere aducțiune apă potabilă  

Sistem Regional” în Galda de Jos, județul Alba. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

Șef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 

 




