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PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a UAT - Judeţul 

Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA  S.A. Alba, ca urmare a 

realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea valorii de inventar 

a unor bunuri proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionate către Societatea 

Comercială APA-CTTA  S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de 

Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare; 

- solicitarea nr. 7710/16 decembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28124/17 decembrie 2020 privind  lista 

cu dotările independente din fondul IID achiziţionate şi recepţionate de către SC APA CTTA SA 

Alba şi adresa nr. 265/13 ianuarie 2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 859/13 ianuarie  2021; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7511/9 decembrie 2020 privind 

execuţia lucrărilor de construcţii din fondul IID aferente investiţiei „Reabilitare alimentare cu 

apă potabilă sistem zonal sursa râul Sebeş - Judeţul Alba”. 

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, 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10 iulie 2020 privind modificarea, 

completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba. 

Având în vedere prevederile: 

 -  art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 191 alin. 1 lit. a, art. 289-290, art. 302-

305 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; 

- H.G. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994  privind aprobarea 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

 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 modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile - proprietate 

publică a UAT - Judeţul Alba, concesionate către S.C. APA CTTA S.A., ca urmare a realizării 

unor lucrări de investiţii, după cum urmează: 

1.1 pentru bunul imobil „Construcţie şi teren aferent Staţiei de pompare apă brută 

Petreşti Q = 950 l/s”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 93 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea de  436.882,76 lei la valoarea de 910.520,19 

lei (valoarea staţiei). Coloana 5 a poziţiei nr. crt. 93 din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba va avea următorul conţinut:  „910.520,19 staţia, 4.209,83 

clădirea, 98.120,87 terenul,  1.012.850,89 total ”, conform anexei la prezenta hotărâre; 

1.2 pentru bunul imobil „Conductă de aducţiune Alba Iulia - Staţia de pompare Galda de 

Jos, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de 

râuri şi căi ferate)”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 99  în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea de 3.918.097,41 lei la valoarea de 

4.613.231,21 lei; Coloana 5 a poziţiei nr. crt. 99 din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba va avea următorul conţinut:  „4.613.231,21” , conform 

anexei la prezenta hotărâre; 

1.3 pentru bunul imobil „Construcţii şi teren aferent Staţiei de tratare a apei Săsciori-

Sebeşel Q= 1000 l/s” cuprins la poziţia cu nr. crt. 142 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea de 12.643.679,52 (staţia) la valoarea de 

12.665.553,52 lei; Coloana 5 a poziţiei nr. crt. 142 din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba va avea următorul conţinut: „12.665.553,52 staţia, 

1.034.067,25 clădirea, 761.026,54 terenul,  14.460.647,31 total ”, conform Anexei la prezenta 

hotărâre. 

   Art. 2. Bunurile imobile identificate la art. 1 din prezenta hotărâre, cuprinse în anexa 

nr. 2 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1969-12770/2008, vor avea următoarele valori de inventar: 

2.1 la poziţia cu nr. crt. 2 -  Staţie de pompare apă brută Petreşti  (Q = 950 l/s) , valoarea 

de 910.520,19 lei; 

2.2 la poziţia cu nr. crt. 10 -  Conducta de aducţiune Alba Iulia - staţie de pompare Galda 

de Jos, inclusiv construcţiile auxiliare (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi 

CF) şi teren aferent S=180 mp , valoarea de 4.613.231,21 lei; 

2.3 la poziţia cu nr. crt. 44 - Stație de tratare a apei Săsciori - Sebeşel (Q = 1000l/s), 

valoarea de 12.665.553,52  lei; 

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. 8 

Alba Iulia, 14 ianuarie 2021 



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  

Comisiade 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.  8/14  ianuarie 2021 

Datele de identificare ale bunurilor imobile cuprinse la poziţiile nr. 93, 99 şi 142 în  

 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 

93. 1.8.12. Construcţie şi teren 

aferent Staţiei de 

pompare apă brută 

Petreşti 

Q = 950 l/s 

Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, judeţul Alba, în zona 

„La cazarmă”, compus din: clădirea staţiei de pompare, cu instalaţiile 

hidraulice şi agregatele de pompare.  

Teren aferent, în suprafaţă totală de 4.188,12 mp, din care construit 106 

mp. 

Debit Q = 950 l/s. 

 

 

1979 910.520,19 

staţia, 

4.209,83 

clădirea, 

98.120,87 

terenul, 

1.012.850,89 

total 

Domeniul public 

al judeţului Alba 

potrivit H.G.  nr. 

974/2002 cu 

modificările și 

completările 

ulterioare şi 

Hotărârii 

Consiliului 

Judeţean Alba 

nr. …./2020 

99. 1.8.6. Conductă de aducţiune 

Alba Iulia – Staţia de 

pompare Galda de Jos, 

inclusiv construcţiile 

auxiliare aferente 

(cămine, traversări de 

râuri, văi, subtraversări 

de râuri şi căi ferate) 

 

 

Face legătura între ramificaţia Partoş - Hoherie şi Staţia de pompare 

Galda de Jos, având lungimea de 17.435 ml şi fiind realizată din tuburi 

de oţel cu diametrul nominal de 800 mm. Suprafaţa totală construită 

este de 180 mp. 

 

 

1982 4.613.231,21 Domeniul public 

al judeţului Alba 

potrivit H.G.  nr. 

974/2002 cu 

modificările și 

completările 

ulterioare şi 

Hotărârii 

Consiliului 

Judeţean Alba 

nr. …./2020 

142. 1.8.6. Construcţii şi teren 

aferent Staţiei de 

tratare a apei Săsciori-

Sebeşel Q= 1000 l/s 

 

Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba, în 

localitatea Sebeşel, compus din: staţie de filtre cu instalaţiile şi utilajele 

aferente, pavilion de exploatare, trei decantoare radiale, staţie de 

reactivi şi clorinare, bazine de stocare şi dizolvare, atelier şi magazie. 

Debit Q = 1000 l/s.  

2004 12.665.553,52 

staţia, 

1.034.067,25 

clădirea, 

761.026,54 

Domeniul public 

al judeţului Alba 

potrivit H.G.  nr. 

974/2002 cu 

modificările și 



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 

 Terenul aferent, în suprafaţă totală de 32673 mp, se compune din: 

- incinta staţiei, în suprafaţă de 23260 mp, înscris în C.F. nr. 74396 

Săsciori cu nr. cadastral 74396, pe care sunt edificate 11clădiri având 

suprafaţa totală construită de 5067 mp, nr. cadastral 74396 -C1, C2, C3, 

C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11; 

- teren împrejmuit în suprafaţă de 280 mp, înscris în CF 74398 Săsciori 

- drum de acces, în suprafaţă de 5802 mp, înscris în C.F. nr. 70488 

Săsciori cu nr. cadastral 70488; 

- teren pentru tratarea nămolurilor, în suprafaţă de 3331 mp, înscris în 

C.F. nr. 70487 Săsciori cu nr. cadastral 70487. 

terenul,   

14.460.647,31 

total 

completările 

ulterioare şi 

Hotărârii 

Consiliului 

Judeţean Alba 

nr. …./2020 

 

 

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

 

 

   Preşedinte:                Secretar  general:            Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN    

                 

Ioan BODEA   

 

                Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG                                                                    

                                  Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  1052/14 ianuarie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri  

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionate către  

Societatea Comercială APA–CTTA  S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de 

investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare  

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea modificării valorii de inventar a 

unor bunuri proprietate publică a Judeţului Alba , concesionate către Societatea Comercială APA 

CTTA  S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii.  

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. 

Operatorul regional a efectuat lucrări de construcţii din fondul IID, aferente investiţiei 

„Reabilitare alimentare cu apă potabilă sistem zonal sursa râul Sebeş- Judeţul Alba”, care 

majorează valorile de inventar a mai multor bunuri imobile aflate în domeniul public al Judeţului 

Alba, concesionate către SC APA CTTA SA. 

 

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. SC APA CTTA SA a efectuat din Fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, mai 

multe investiții la bunurile imobile proprietate publică a Judetului Alba, investiții recepționate 

conform H.G. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994  privind 

aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

 

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. 289-290, art. 302-305 

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; 

- H.G. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994  privind aprobarea 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

- 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 nr. 7710/16 decembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28124/17 decembrie 2020 privind  lista 

cu dotările independente din fondul IID achiziţionate şi recepţionate de către SC APA CTTA SA 

Alba şi adresa nr. 265/13.01.2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, înregistrată la 

registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 859/13.01.2021; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7511/09 decembrie2020 

privind execuţia lucrărilor de construcţii din fondul IID aferente investiţiei ”Reabilitare 

alimentare cu apă potabilă sistem zonal sursa Râul Sebeş-Jud. Alba”. 

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.  8 din 14  ianuarie 2021. 

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.  1053/14 ianuarie 2021 

 

 

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 modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a UAT - Judeţul 

Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA  S.A. Alba, ca urmare a 

realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare  

 

 

  

 

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

până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 8/14 ianuarie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

  - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea valorii de 

inventar a unor bunuri proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionate către Societatea 

Comercială APA-CTTA  S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de 

Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare; 

- solicitarea nr. 7710/16 decembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28124/17 decembrie 2020 privind  lista 

cu dotările independente din fondul IID achiziţionate şi recepţionate de către SC APA CTTA SA 

Alba şi adresa nr. 265/13 ianuarie 2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 859/13 ianuarie  2021; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7511/9 decembrie 2020 privind 

execuţia lucrărilor de construcţii din fondul IID aferente investiţiei „Reabilitare alimentare cu 

apă potabilă sistem zonal sursa râul Sebeş - Judeţul Alba”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 SECRETAR  GENERAL  

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr.        /14 ianuarie 2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate 

publică a UAT - Judeţul Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA  S.A. 

Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, 

Dezvoltare  

 

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. 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. 

SC APA CTTA SA a efectuat din Fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, mai multe 

investiții la bunurile imobile proprietate publică a Judetului Alba, investiții recepționate conform 

H.G. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994  privind aprobarea 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

Astfel, prin adresa nr. 7710/16.12.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 

28124/17.12.2020, Societatea Comercială APA CTTA SA Alba transmite  Procesul verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7511/09.12.2020, privind execuţia lucrărilor de construcţii 

din fondul IID aferente investiţiei “Reabilitare sistem zonal sursa râul Sebeş-jud. Alba”.  

Lucrările executate, în sumă de 1.190.645,23 lei ( fără TVA) lei la obiectivul 

“Reabilitare sistem zonal sursa râul Sebeş-Jud. Alba”, au constat în: 

 Instalaţie de dozare hipoclorit de sodium din Staţie de reclorinare F1-Bărăbanţ 

compusă din :pompă dozatoare Q=5L/H, filtru cu sensor nivel, furtun refulare în 

valoare de 4.324,00 lei  

 Reabilitare supratraversare rau Ampoi: 

Montat vana future DN 600 PN16-2 buc; montat compensator de montaj DN 600 

PN16-2 buc; montat vana future DN 400 PN16-2 buc;montat compensator de 

montaj DN 400 PN16-2buc; montat teava sudata elicoidal DN 800mm-156 ml,etc, 

în valoare de 178.436,58 lei 

 -Materiale : 

Piesa remediere conducta PAFSIN DN 1100 mm-1 buc; 

Piesa remediere conducta PAFSIN DN 800 mm  -1 buc; 

Piesa remediere conducta PAFSIN DN 600 mm  -3 buc; 

Piesa remediere conducta PAFSIN DN 400 mm  -1 buc; 

Compensator de montaj DN 400 PN16 AVK-2 buc; 

vana future DN 400 PN16-2 buc;  

compensator de montaj DN 600 PN16 WATO-2 buc;   

vana future dublu excentric DN 600 PN16-6 buc;  

compensator de montaj DN 600 PN16 AVK -4 buc ,etc. cu o valoare de 189.281,66 

lei, 

 Teava sudata elicoidal DN 800 mm-L=156 ml in valoare de 136.328,48 lei 



 Conducta transport apa F1  -supratraversare rau Ampoi cu conducta DN 800 mm, 

L=156 ml din care:Materiale pentru izolare conducta  transport apa F1: 

cochilie necaserata din poliuretan D 825X30 mm,folie compozita PVC +Alu 

protective cochilii poliuretan, spray adeziv, capse prindere folie,etc. in valoare de 

47.170 lei 

 Lucrari de izolatii cu cochilii poliuretan si protectie mecanica, in valoare de 

131.000 lei 

 Alte cheltuieli (inchiriere utilaje, comision bancar, etc,.) in valoare de 8.593,08 lei. 

Aceste investiţii însumează valoarea de 695.133,80 lei şi se impune majorarea valorii de inventar 

a bunului imobil „Conductă de aducţiune Alba Iulia – Staţia de pompare Galda de Jos, 

inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de 

râuri şi căi ferate)”  cuprins la poziţia cu nr. crt. 99  în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba. Se va modifica în mod corespunzător şi  poziţia cu nr. crt. 

10 în Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi 

de canalizare nr. 1969-12770/2008. 

 

 S.P. apa potabila WILO 2X1200 mc/h  cu caracteristicile urmatoare:Q=1200 m3/h; H=20 

mCA; U=3x380V; P=90 kw care se compune din :dulap electric de forta echipat cu 2 

convectoare de frecventa 90 kw,tablou electric de automatizare cu posibilitate 

dispecerizare SCADA ,vana  spiratie DN 350 mm-2 buc, vana refulare DN300 mm-2 

buc, clapeta de retinere DN 300 mm -2 buc, etc. în vaoare de 446.720 lei 

 Inlocuire celule linie PT10- Statia de repompare si tratare apa Petresti, în valoare de 

26.917,43 lei. 

Aceste investiţii în valoare de 473.637,43 lei impun majorarea valorii de inventar a bunului 

imobil „Construcţie şi teren aferent Staţiei de pompare apă brută Petreşti Q = 950 l/s” (a 

staţiei) cuprins la poziţia cu nr. crt. 93  în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba. Se va modifica în mod corespunzător şi  poziţia cu nr. crt. 2 în Anexa nr. 2 la 

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

1969-12770/2008. 

 

 Integrare in SCADA a Statiei de preparare si dozare var din S.T..apa potabila Sebesel, în 

valoare de 21.874,00 lei. 

Această investiţie în valoare de 21.874,00 lei impune majorarea valorii de inventar a bunului 

imobil „Construcţii şi teren aferent Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q= 1000 l/s” 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 142  în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba. Se va modifica în mod corespunzător şi  poziţia cu nr. crt. 44 în Anexa nr. 2 la 

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

1969-12770/2008. 

În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a bunurilor imobile 

cuprinse la poziţiile cu nr. crt. 93,99 şi 142 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba , în mod corespunzător. 

Conform art. 303 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 “Bunurile proprietate publică  pot fi 

concesionate de către stat  sau de către unităţile administrativ-teritoriale în baza unui contract 

de concesiune de bunuri proprietate publică.”  

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

art. 191 alin1 lit. a, art. 289- 290, art. 302-305 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului, va permite actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile  cuprinse 

la poziţiile cu nr. crt. 93,99 şi 142 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba, ca urmare a recepţiei la terminarea lucrărilor de investiţii, potrivit legii. 

                            

    DIRECTOR EXECUTIV, 

               Ioan BODEA     

ŞEF SERVICIU 

Paul Silviu TODORAN 

Întocmit,  

Andreea Maria Babin  


