
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la trecerea unui bun imobil teren din domeniul privat  

în domeniul public al UAT- Judeţul Alba și concesionarea acestuia  

către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în data 

de 28 ianuarie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la trecerea unui bun imobil teren din domeniul privat în 

domeniul public al UAT- Judeţul Alba și concesionarea acestuia către Societatea Comercială APA-

CTTA S.A. Alba; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la trecerea unui bun imobil teren 

din domeniul privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba și concesionarea acestuia către 

Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba; 

           - raportul de specialitate  nr. 1365/19 ianuarie 2021 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

            - raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 

Județului Alba;  

- adresa nr. 6844/4 noiembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24595/4 noiembrie 2020, prin care 

transmite contractul de vânzare-cumpărare a terenului înscris în CF nr. 112846 Alba Iulia; 

- adresa nr. 316/15 ianuarie 2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba, înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 1119/15 ianuarie 2021 prin care transmite extrasul 

CF nr. 112846 actualizat. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 224/29.11.2016 privind aprobarea achiziţionării 

unor suprafeţe de teren de către Societatea APA CTTA S.A. pentru Programul de investiţii 

„Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba” 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea, completarea 

şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 234/12.12.2020 cu privire la cuprinderea bunului 

imobil Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă 

potabilă”,situat administrativ în localitatea Alba Iulia, în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba şi concesionarea acestuia către Societatea Comercială APA-

CTTA S.A. Alba, precum şi aprobarea constituirii dreptului de servitute de trecere asupra terenului 

cu nr. cadastral 113207; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 

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

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

canalizare nr. 1969-12770/2008. 

            Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 191 alin. 1 lit. a, art. 286, art. 289, art. 296 

alin. 2, art. 302 - art. 326, art. 354 şi art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

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 
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O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare adoptă 

următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

. 

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

UAT - Judeţul Alba, a unui bun imobil teren achiziţionat, din fondul IID de către operatorul regional 

SC APA CTTA SA Alba, având următoarele date de identificare: teren în suprafaţă de 573 mp, 

înscris în CF nr. 112846 Alba Iulia, situat administrativ în Alba Iulia - Partoş, str. Nicolae Golescu, 

nr. 16, judeţul Alba. 

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

imobil, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii 

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

Art. 3. Se aprobă modificarea poziţiei cu nr. crt. 231 Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu 

conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.   

Art.   4.  Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol.  

Art.  5. 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. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. 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 Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății APA CTTA 

S.A. Alba, Asociaţiei Apa Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

            Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 13 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 

Număr voturi împotrivă: 0                  Abţineri de la vot: 0 



 

 

      Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr.  13/28 ianuarie 2021 

Datele de identificare ale bunului imobil cuprins la poziţia nr. 231 din  

                                                            Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul  

de  

Clasificare 

Denumirea  

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

231 1.8 Terenuri „Subtraversare 

Râu Mureş cu conducte 

magistrale de 

alimentare cu apă 

potabilă”  

1. Imobil teren cu nr. cadastral 113208 Alba Iulia, (desprins din 

CF110142 Alba Iulia, lot I), în suprafaţă de 285 mp, situat administrativ 

în municipiul Alba Iulia, localitatea componentă Oarda de Jos, „Lunca 

rât” prelungirea străzii Regiment 5 Vânători, cu categoria de folosinţă 

arabil intravilan; 

2. Imobil teren înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia, nr. cadastral 111933, 

în suprafaţă de 507 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nicolae Golescu, nr. 18, judeţul Alba, cu categoria de folosinţă arabil 

intravilan; 

3. Imobil teren înscris în CF nr. 107213 Alba Iulia, nr. cadastral 107213, 

în suprafaţă de 534 mp,  situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str. Nicolae Golescu, nr. 20, judeţul Alba, cu categoria de folosinţă 

arabil intravilan; 

4.  Imobil teren înscris în CF nr. 112846, nr. cadastral 112846, în 

suprafaţă de 573 mp, situat adminsitrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nicolae Golescu nr. 16, judeţul Alba, cu categoria de folosinţă arabil 

intravilan. 

2020 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

22.437,00 lei 

 

 

 

 

39.589,00 lei 

 

 

 

40.863,00 lei 

 

 

 

45.498,00 lei 

 

TOTAL 

148.387,00lei 

Domeniul public 

al judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba     

nr. 135/2020, nr.  

234/2020. 

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

                                                                                                                     Contrasemnează 

   Preşedinte:                Secretar  general:            Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN   

                 Ioan BODEA  

                     Liliana NEGRUȚ 

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG                                                                    

                                  Andreea Maria BABIN 


