
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba  

şi aprobarea concesionării acestora către Societatea Comercială APA CTTA  S.A. Alba 

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind includerea unor bunuri în 

Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către 

Societatea Comercială APA CTTA  S.A. Alba; 

- solicitarea nr. 7264/26 decembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 26470/26 noiembrie 2020 privind  

includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba a unor bunuri achiziţionate din 

fondul IID; 

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, art. 355 şi art. 

357 coroborate cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin 

H.G. nr. 1031/1999; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate 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 includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba a unor 

bunuri achiziţionate de către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba din Fondul de 

Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare, cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a 

bunurilor menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a 

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

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 intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Judeţean 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 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”, S.C. APA CTTA S.A Alba,  Direcției 

juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

            Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    

            Ion DUMITREL                VASILE BUMBU 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 266 

Alba Iulia, 7 decembrie 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 şi 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 şi 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 şi 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 şi 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 



Anexa la Proiectul de hotărâre a   

Consiliului Județean Alba nr. 266/7decembrie 2020 
 

 

 

 

LISTA 

cu bunurile achiziționate de către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în 

Inventarul proprietății private a Județului Alba 

 

 

Nr. 

crt. 
I Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

1. 

Laptop SMB ASUS Expert Book 

P5,unitatea optică externă Asus, 

adaptor RJ45 şi geantă laptop 14 

inch 

Buc. 1 5.524,83 
5.524,83 

 

2. 
Multifuncţional Brother MFC L-

5750DW 
Buc. 1 2.600,00 2.600,00 

3. 
Autospecială Rioned flexjet 

standard 
Buc. 1 106.316,23 106.316,23 

 TOTAL    114.441,06 

 

 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc  

domeniul privat al Judeţului Alba: 

 

 

 

 

 Preşedinte:   Secretar general,   Membri:  

Ion DUMITREL   Vasile BUMBU   Voichița Maria COMAN      

        

         Ioan BODEA  

     

         Liliana NEGRUŢ 

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN 

                                    Radu Octavian NEAG



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  27161/7 decembrie 2020 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul  

proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora  

către Societatea Comercială APA–CTTA  S.A. Alba 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează includerea unor bunuri în Inventarul 

proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea 

Comercială APA CTTA  S.A. Alba.  

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

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

regional SC APA CTTA SA are în concesiune mai multe bunuri aparţinând domeniului public şi 

privat al Judeţului Alba. 

Conform Capitolului II- Bunurile Concesiunii al Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APA CTTA S.A. nr. 1969-

12770/2008 -„Dispoziţii generale”, bunurile înseamnă mijloacele fixe, dobândite sau construite 

de Operator cu scopul furnizării serviciilor menţionate. Mijloacele fixe achiziţionate, după natura 

lor, fac parte din categoria bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba, iar după 

uz, trebuie concesionate Operatorului regional de apă, S.C. APA CTTA S.A. 

Societatea APA CTTA S.A. a achiziţionat din Fondul de Întreținere, Înlocuire și 

Dezvoltare mai multe bunuri din categoria mijloacelor fixe, printre care şi un Laptop SMB 

ASUS Exopert Book P5, un Multifuncţional Brother MFC L-5750DW şi o Autospecială Rioned 

flexjet standard (vehicul de curăţare străzi/canalizări), care vor fi incluse în Inventarul 

prorpietăţii private a Judeţului Alba şi concesionate operatorului. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

Operatorul regional al Serviciului de alimentare cu apă potabilă a județului 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. 

Conform Capitolului II- Finanţarea Lucrărilor (investiţiilor) din Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 – 

„Dispoziţii speciale- partea comună”, dividendele şi redevenţa plătite de Operator trebuie 

returnate acestuia pentru a alimenta Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (denumit fond 

IID). Pentru a scurta mecanismul de circulaţie al fondurilor şi pentru a asigura eficientizarea 

procesului de rambursare a împrumuturilor şi realizarea de investiţii din surse proprii, Consiliul 

Judeţean Alba în calitate de Autoritate Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit 

după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, să fie direct vărsate în 

fondul IID. 

 

III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul 

 

III. Baza legală 

 -  art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 191 alin1 lit. a, art. 354, 355 şi 357  

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; 

-  Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 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; 

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

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

capitalurilor proprii; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba; 

- Contractul 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 
- solicitarea Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba nr. 6864/05.11.2020, înregistrată 

la registratura Consiliul Judeţean Alba sub nr. 24662/05.11.2020, privind  includerea în 

Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba a unui bun achiziţionat din fondul IID; 

 

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. 266 din 7 decembrie 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.  27164/7 decembrie 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 

a proiectului de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea Comercială APA–

CTTA  S.A. Alba 

 

 

 

 

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

până în data de 11 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„ordinară” estimată a avea loc în data de 22  decembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 266/7 decembrie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

  - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind includerea unor bunuri în 

Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către 

Societatea Comercială APA–CTTA  S.A. Alba; 

- solicitarea nr. 7264/26 noiembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 26470/26 noiembrie 2020, privind  

includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba a unor bunuri achiziţionate din 

fondul IID. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 SECRETAR  GENERAL  

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr.        /7 decembrie 2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către 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 mijloace fixe, achiziţionate 

din fondul IID.  

Prin adresa nr. 7264/26.11.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 

26470/26.11.2020, S.C. APA CTTA SA Alba înaintează lista cu dotările independente 

achiziţionate din Fondul IID şi recepţionate de operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, şi 

anume: 

 Laptop SMS ASUS Expert Book P5, unitatea optică externă Asus, adaptor reţea RJ45 şi 

geantă laptop 14 inch, cu o valoare de inventar de 5.524,83 lei. Acest mijloc fix a fost 

acghiziţionat prin achiziţie directă iniţiată în catalogul electronic şi a fost recepţionat în 

data de 22.10.2020 cu NIR nr. 6233. 

 Multifuncţional Brother MFC L-5750DW, 1 buc, cu o valoare de inventar de 2.600,00 

lei. Această imprimantă laser a fost acghiziţionată prin achiziţie directă iniţiată în 

catalogul electronic şi a fost recepţionat în data de 19.10.2020 cu NIR nr. 6234. 

 Autospecială Rioned flexjet standard, 1 buc. cu o valoare de inventar de 106.316,23 lei. 

Această autospecială este un vehicul de curăţare străzi/canalizăti ( vidanjoare) şi a fost 

recepţionată în data de 21.10.2020, cu NIR nr. 6235. 

Conform Capitolului II- Finanţarea Lucrărilor (investiţiilor) din Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 – 

„Dispoziţii speciale- partea comună”, dividendele şi redevenţa plătite de Operator trebuie 

returnate acestuia pentru a alimenta Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (denumit fond 

IID). Pentru a scurta mecanismul de circulaţie al fondurilor şi pentru a asigura eficientizarea 

procesului de rambursare a împrumuturilor şi realizarea de investiţii din surse proprii, Consiliul 

Judeţean Alba în calitate de Autoritate Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit 

după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, să fie direct vărsate în 

fondul IID. Concesionarea bunurilor menţionate, către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. 

Alba se va realiza prin Act adiţional, întocmit de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

APA ALBA, care modifică Anexa 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1968-12770/2008. 

Conform art. 362 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019  “Bunurile proprietate privată  a statului 

sau a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate.”  

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

art. 354 - art 357 şi art. 362 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului 

judeţului, se va completa Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba cu 

mijlocul fix achiziţionat din fondul I.I.D., iar concesionarea acestuia către S.C. APA-CTTA S.A. 

Alba va permite Operatorului regional, să realizeze o mai buna gestionare a serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare, la nivelul judeţului Alba. 

 

                              DIRECTOR EXECUTIV, 

               Ioan BODEA     



ŞEF SERVICIU 

Paul Silviu TODORAN 

 

Întocmit,  

Andreea Maria Babin  


