
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare  

a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate operatorului  

regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 

 

 

 

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

data de 25 martie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin 

casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate operatorului 

regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din 

funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, 

concesionate operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba; 

           - raportul de specialitate  nr. 5329/9 martie 2021 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

- solicitarea nr. 7891/23 decembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28643/23.12.2020, privind  casarea 

unor bunuri aparţinând domeniului privat al UAT - Judeţul Alba, concesionate către SC APA 

CTTA SA Alba, însoţită de Notele de constatare tehnică  aferente. 

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. 

           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. b, art. 191 alin1 lit. a, art. 354-357 şi art. 327 

alin. 1 lit. b 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; 

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

ulterioare; 

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 

246/2001; 
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- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 

imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobat 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 scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de 

către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a unor mijloace fixe, bunuri proprietate 

privată a UAT - Județul Alba, achiziţionate din Fondul IID, identificate în anexa - parte 

integrantă a prezentei hotărâri, concesionate operatorului regional SC APA CTTA SA Alba. 

Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de 

către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a unor obiecte de inventar, bunuri proprietate 

privată a UAT - Județul Alba, în valoare totală de 7.387,25 lei, achiziţionate din Fondul IID de 

către operatorul regional SC APA CTTA SA Alba. 

Art. 3. Se mandatează Operatorul regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba, 

să îndeplinească toate formalitățile legale de scoatere din funcțiune și valorificare prin casare a 

bunurilor imobile identificate la art. 1şi art. 2 din prezenta hotărâre. Sumele rezultate din 

valorificarea acestora, constituie venit la bugetul propriu al Județului Alba. 

Art. 4. 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. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, Societăţii Comerciale 

APA-CTTA S.A. Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea 

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

Județean Alba. 

 

 

                                                                                                              Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 54 

Alba Iulia, 25 martie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

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

ulterioare, cu un număr de 31 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                          Abţineri de la vot: 0  



Anexa la Hotărârea   

Consiliului Județean Alba nr. 54/25martie 2021 
 

 

 

 

LISTA 

cu mijloacele fixe şi obiecte de inventar achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. 

Alba din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare, concesionate,   

cuprinse în Inventarul proprietății private a Județului Alba, 

care vor fi scoase din funcțiune și valorificate prin casare 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea mijlocului fix U.M. 

Cantit

atea 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar (lei) 

1. Notebook ASUS N750 JK 

4032+Licenţă buc. 1 5.127,00 5.127,00 

2. Licenţă AUTOCAD Map 3D 2018 Buc. 2 15.780,00 31.560,00 

I TOTAL MIJLOACE FIXE    36.687,00 

II OBIECTE DE INVENTAR   7.387,25 7.387,25 

TOTAL GENERAL: 44.074,25 

 

 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc  

domeniul privat al Judeţului Alba: 

                                               Contrasemnează 

 Preşedinte:   Secretar general,   Membri:  

Ion DUMITREL   Vasile BUMBU   Voichița Maria COMAN       

           

        Ioan BODEA   

      

          

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN 

                                    Radu Octavian NEAG




