
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT 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 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- 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 şi concesionarea acestuia 

către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. 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. 

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 

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. 

 

                                        Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                                       SECRETAR GENERAL, 

                         Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 9 

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 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, 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.  9/14 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: 

 

   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.  1058/14  ianuarie 2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

al 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 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează 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.  

Judeţul Alba a achiziţionat din fondul IID care este gestionat de către operatorul regional 

SC APA CTTA SA Alba, mai multe terenuri situate în Oarda şi Partoş, care să permită din punct 

de vedere tehnic exploatarea şi gestiunea componentelor tehnice ale obiectivului „Subtraversare 

Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” pe raza administrativ-

teritorială a Municipiului Alba Iulia, conform Programului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor 

de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”. În luna octombrie 2020 a mai fost achiziţionat încă un teren 

în domeniul privat al Judeţului Alba. În urma trecerii acestuia din domeniul privat în domeniul 

public al Judeţului Alba, se va modifica în mod corespunzător poziţia 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.  

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/2016 s-a aprobat achiziţionarea unor 

terenuri, în suprafaţă de 3115 mp, pentru Programul de Investiţii „Reabilitarea şi extinderea 

sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba” de către Societatea Comercială APA CTTA SA 

Alba, în condiţiile legii. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba s-au cuprins la poziţia 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 3 terenuri  

achiziţionate, în urma licitaţiei publice, de către Societatea APA CTTA SA Alba, anume: teren 

înscris în CF nr. 110142 Alba Iulia, în suprafaţă de 605 mp (dezmembrat în 2 loturi, un lot 

cuprins în domeniul public al Judeţului Alba şi concesionat către SC APA CTTA SA Alba, un 

lot cuprins în domeniul privat al Judeţului Alba), teren înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia în 

suprafaţă de 507 mp şi teren înscris în CF nr. 107213 Alba Iulia, în suprafaţă de 534 mp.  

În luna octombrie 2020, operatorul regional APA CTTA SA Alba a mai achiziţionat în 

urma licitaţiei publice, încă un teren, în suprafaţă de 573 mp, înscris în CF 112846 Alba Iulia, 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Golescu nr. 16, judeţul Alba, cu 

categoria de folosinţă arabil intravilan. Acest teren va deservi împreună cu celelalte terenuri, 

obiectivul „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” şi va 

modifica poziţia cu nr. crt. 231 al Inventarului domeniului public al Judeţului Alba. 

 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea 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”; 

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

completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor carea aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba; 

- Hotărârea 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; 

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

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

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

canalizare nr. 1969-12770/2008; 

 

 IV. Baza legală 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

 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 

- Hotărârea 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” 

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

completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor carea aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba; 

- Hotărârea 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; 

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. 9 din 15  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, cu modificările şi 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           

Nr.  1059/14  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 

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 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. 9/15 ianuarie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- 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 şi concesionarea acestuia 

către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. 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. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică 

Nr.     din  15  ianuarie 2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la 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 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/2016 s-a aprobat achiziţionarea unor 

suprafeţe de teren în suprafaţă de 3115 mp, pentru Programul de Investiţii „Reabilitarea şi 

extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba” de către Societatea Comercială APA 

CTTA SA Alba, în condiţiile legii, în calitate de operator regional al serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi canalizare. Aceste terenuri permit din punct de vedere tehnic exploatarea şi 

gestiunea componentelor tehnice ale obiectivului „Subtraversare Râu Mureş cu conducte 

magistrale cu apă potabilă” pe raza teritorială a Municipiului Alba Iulia-Partoş. 

În urma licitaţiei publice organizate în condiţiile legii, au fost achiziţionate de către SC 

APA CTTA SA Alba 3 terenuri, anume:  

 teren înscris în CF nr. 110142 Alba Iulia, în suprafaţă de 605 mp,  

 teren înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia în suprafaţă de 507 mp,  

 teren înscris în CF nr. 107213 Alba Iulia, în suprafaţă de 534 mp.  

Terenurile au fost evaluate de către un evaluator autorizat şi prezentate în cadrul licitaţiei. 

Sumele necesare cumpărării terenurilor au fost asigurate din fondul IID, fond gestionat de 

operatorul regional. Aceste terenuri au trecut în domeniul public al UAT Judeţul Alba si au fost 

cuprinse la poziţia cu nr. crt. 231 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, în urma Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 234/2020. 

Societatea APA CTTA SA a transmis prin adresa nr. 6844/04.11.2020, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 24595/04.11.2020 contractul de vânzare-cumpărare a unui alt 

teren în suprafaţă de 573 mp, situat adminsitrativ în Alba Iulia - Partoş, str. Nicolae Golescu, nr. 

16, judeţul Alba, înscris în CF nr. 112846 Alba Iulia, nr. cadastral 112846, având categoria de 

folosinţă arabil intravilan. Preţul de vânzare-cumpărare a fost stabilit în urma licitaţiei la 15,75 

euro/mp. Conform fişei bunului de retur achiziţionat de SC APA CTTA SA Alba, valoarea de 

inventar este de 45.498,00 lei (compusă din: preţul terenului şi alte cheltuieli cu achiziţionarea, şi 

anume: cheltuieli notariale, actualizare date carte funciară, întăbulare act parcelare, taxe extras 

CF etc). 

Pentru implementarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă uzată în 

județul Alba 2014-2020” este necesară trecerea din domeniul privat al UAT Judeţul Alba în 

domeniul public al UAT Judeţul Alba a terenului achiziţionat, pentru realizarea obiectivului 

public „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” pe raza 

administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia. 

Conform art. 296 alin 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare “ Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi 

administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului 

judeţean”  

De asemenea conform art. 173 alin. 4 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare “ Consiliul judeţean hotărăşte darea în 

administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate 

publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile 

prezentului cod.” 

Terenul înscris în CF 112846 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia-

Partoş, str. Nicolae Golescu nr. 16 se cuprinde în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba şi va completa poziţia cu nr. crt 231 „Terenuri „Subtraversare Râu 

Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” din Inventar. Acest teren va  fi 

concesionat operatorului regional SC APA CTTA SA Alba, în condiţiile legii, pentru 



implementarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă uzată în județul Alba 

2014-2020”. 

 Serviciile de alimentare cu apă și canalizare de pe raza județului Alba, sunt concesionate 

operatorului regional, Societatea Comercială APA CTTA S.A., prin contractul de delegare de 

gestiune nr. 1969-12770/2008. Conform Capitolului II - Bunurile Concesiunii al Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea 

APA CTTA S.A. nr. 1969-12770/2008, bunurile înseamnă mijloacele fixe, dobândite sau 

construite de Operator cu scopul furnizării serviciilor menţionate. Potrivit art. 7 din Contract, 

bunurile de retur reprezintă bunuri publice necesare furnizării de servicii, inclusiv terenurile ce 

sunt puse la dispoziția Operatorului sau cumpărate de Operator și sunt compuse din: 

a) terenurile aflate în proprietatea Autorității delegante, care aparțin domeniului 

public și pe care se află  construcțiile și instalațiile/rețelele aferente serviciilor publice de 

alimentare cu apă potabilă și de canalizare 

b) prin extensie, alte terenuri care sunt strict necesare pentru exploatarea 

echipamentelor și lucrărilor.  

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. 

c şi  lit. d,  art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 296 alin. (2) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

trecerea din domeniul privat al UAT Judeţul Alba în domeniul public al UAT Judeţul Alba al  

bunului imobil teren, situat administrativ în municipiul Alba Iulia- Partoş, înscris în CF 112846 

Alba Iulia, în suprafaţă de 573 mp, care completează poziţia cu nr. crt. 231 din Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba „Terenuri „Subtraversare Râu Mureş 

cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” şi concesionarea către SC APA CTTA SA 

Alba, va permite o bună gestionare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare al 

Judeţului Alba. 
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