
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încetării dreptului de concesiune instituit în favoarea  

SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil - teren, înscris în  

CF nr. 114700 Alba Iulia - proprietate publică a Județului Alba   

 

 

 

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

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

încetării dreptului de concesiune instituit în favoarea SC APA CTTA SA Alba asupra bunului 

imobil - teren, înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia - proprietate publică a Județului Alba;  

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 80/2015  privind aprobarea modificării valorii 

de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a Județului Alba, concesionate către S.C. 

APA-CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de investiții din Fondul de Întreținere, 

Înlocuire, Dezvoltare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 135/2020  privind modificarea, completarea și 

actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 118/2021  privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului teren, aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, înscris în 

CF nr. 82900 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba - proprietate 

publică a Judeţului Alba; 

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

canalizare nr. 1969-12770/2008, încheiat între Consiliul Județean Alba și Societății Comerciale 

„APA CTTA” S.A. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și 327 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 - art. 861, art. 871 - 873 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 16/1996,  privind Arhivelor Naționale, republicată,art. 12 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României; 

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 și completările ulterioare adoptă 

următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de concesiune constituit în favoarea SC APA CTTA SA 

Alba asupra bunului imobil - teren, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, zona Bărăbanț, 

înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia în suprafaţă de 2.972 mp, județul Alba. 

Art. 2. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Județean 

Alba asupra bunului imobil identificat la art. 1, în vederea construirii imobilului în care vor 

funcționa Depozitul logistic și Arhiva Consiliului Județean Alba. 



Art. 3. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba și înregistrarea la poziţia 

cu nr. crt. 235, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă modificarea poziţiei cu nr. crt. 105 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniului public al Județului Alba care va avea datele prevăzute în anexa nr. 2 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 5. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1969-12770/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în mod 

corespunzător. 

Art. 6. Predarea preluarea imobilului  menționat  la art. 1 se va face pe bază de Protocol de 

predare - primire, încheiat între Consiliul Județean Alba și SC APA CTTA SA Alba. 

Art. 7. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcției gestionarea 

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

Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 8. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial Local 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”, Societăţii  APA-CTTA S.A Alba,  Direcției juridică şi 

administraţie publică, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcției gestionarea 

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

Judeţean Alba.      

 

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 155 

Alba Iulia, 14  iulie  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, cu modificările și 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 nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 155 din  14 iulie  2021 

 

 

Datele de identificare  

            a bunului imobil care se cuprinde la pozițiile cu nr. crt. 235 în 

 Inventarul bunurilor care alcătuiesc 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 

235 1.8.1. Teren extravilan 

Bărăbanț 

Teren împrejmuit, situat în extravilanul municipiului 

Alba Iulia, amplasat pe malul drept al Râului Ampoi, 

zona Bărăbanţ, înscris în C.F. nr. 114700 Alba Iulia, cu 

nr. cad. 114700, în suprafaţă totală de 2.972 mp 

1974 20.521,13 Domeniul 

public al 

Judeţului Alba 

potrivit 

Hotărârii 

Consiliului 

Judeţean Alba 

nr. ../2021 

 

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

 

 Preşedinte:                Secretar general al  judeţului:   Membri: 

 Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

 

              Ioan BODEA  

 

             Liliana NEGRUȚ 

   Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN  

 

                                                                     Radu Octavian NEAG 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 155 din  14 iulie  2021 

 

Datele de identificare  

            a bunului imobil care se modifică la pozițiile cu nr. crt. 105 în 

 Inventarul bunurilor care alcătuiesc 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 

105. 1.8.1. Teren aferent fostei 

Captări apă dren 

Bărăbanţ 

Teren împrejmuit, situat în extravilanul municipiului 

Alba Iulia, amplasat pe malul drept al Râului Ampoi, 

zona Bărăbanţ, înscris în C.F. nr. 114701 Alba Iulia, cu 

nr. cad. 114701, în C.F. nr. 82536 Alba Iulia, cu nr. 

cad. 82536, în C.F. nr. 82479 Alba Iulia, cu nr. cad. 

82479 şi în C.F. nr. 82216 Alba Iulia, cu nr. cad. 

82216, în suprafaţă totală de 7.643 mp.  

Racord electric sursă Bărăbanț dren – Județul Alba 

1974 52.773,54 

 

 

15.672,31 

total 

68.445,85 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

şi Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 

135/2020 și nr. …/2021 

 

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

 

 Preşedinte:                Secretar general al  judeţului:   Membri: 

 Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

 

              Ioan BODEA  

 

             Liliana NEGRUȚ 

   Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN  

                                                                     Radu Octavian NEAG 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 15772/14 iulie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea încetării dreptului de concesiune instituit  

în favoarea SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil - teren, înscris în  

CF nr. 114700 Alba Iulia - proprietate publică a Județului Alba 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea încetării dreptului de concesiune 

instituit în favoarea  SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil – teren, înscris în CF nr. 

114700 Alba Iulia - proprietate publică a Județului Alba, precum și constituirea dreptului de 

administrare în favoarea Consiliului Județean Alba  asupra acestui imobil, în vederea construirii 

imobilului în care vor funcționa Depozitul logistic și Arhiva Consiliului Județean Alba. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

Menținerea integrității arhivei Consiliului Județean Alba trebuie să fie o prioritate, deoarece 

deteriorarea acesteia sub orice formă, atrage pierderi de bani și de timp nepermis de mari. 

Legea nr. 16/1996 privind Arhivelor Naționale, republicată, stabilește în sarcina creatorilor 

şi deţinătorilor  de documente obligaţia de a păstra documentele create sau deţinute în spații special 

amenajate pentru arhivă, care să le protejeze împotriva distrugerii, degradării, sustragerii sau 

comercializării în alte condiții decât cele prevăzute de lege și gestionate de personal specializat în 

managementul arhivelor.  

Pentru a îndeplini aceste cerințe, creatorii și deținătorii de documente pot fie să își amenajeze 

spații proprii unde să păstreze documentele în condițiile prevăzute de lege sau să externalizeze 

managementul arhivelor către un furnizor de servicii de arhivare acreditat să presteze astfel de 

servicii.  

Astfel, pe o posibilă listă a investițiilor inițiale recomandate, ar trebui să se regăsească:     

spațiul fizic dedicat pentru depozitarea arhivei, sisteme de prevenire a incendiilor, sistem antiefracție 

și/sau de control al accesului, etc. 

În acest sens a fost identificată imobil - teren înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia, proprietate 

publică a Județului Alba,  situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, amplasat pe malul drept al 

Râului Ampoi, zona Bărăbanţ.  

Acest teren, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008, cu modificările şi completările ulterioare, este în 

concesiune la SC APA-CTTA SA, făcând parte din teren aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, 

având suprafaţă totală de 10.615 mp. Întrucât SC APA-CTTA SA nu folosește întreaga suprafață de 

teren, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 118/2021  privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului teren, aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, înscris în CF 

nr. 82900 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba - proprietate publică 

a Judeţului Alba, terenul mai sus identificat a fost parcelar, iar pe suprafața de 2.972 mp. se va 

construi imobilului în care vor funcționa Depozitul logistic și Arhiva Consiliului Județean Alba. 

Pentru evidențierea clară în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al 

Judeţului Alba a imobilului în care va funcționa Arhiva și Depozitul logistic al Consiliului Județean 

Alba acesta va fi cuprins la poziția cu nr. crt. 235 în Inventar, având datele de identificare conform 

anexei nr. 1 la prezentul Proiect de hotărâre. 



Poziția cu nr. crt. nr. 105 din  Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al 

Judeţului Alba se va modifica în sensul că suprafața se va diminua la 7.643 mp.   

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 80/2015 s-a aprobat modificarea valorii de 

inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a Județului Alba, concesionate către S.C. APA-

CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire, 

Dezvoltare. Unul dintre imobilele a căror valoare a fost modificată se afla și „Fosta captare cu apă 

Dren Bărăbanț”. În consecință valoarea de inventar a poziției cu nr. crt. 105 este de 68.445,85 lei, 

compusă din valoarea terenului de 52.773,54 lei și valoarea investiției „Racord electric sursa 

Bărăbanț Dren – Județul Alba” de 15.672,31lei, conform anexei nr. 2 la prezentul Proiect de 

hotărâre 

Față de cele prezentate este necesar încetarea dreptului de concesiune instituit în favoarea  

SC APA CTTA SA Alba și constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Județean 

Alba asupra terenului, înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului 

Alba, în vederea edificării imobilului – construcție în care vor funcționa Depozitul logistic și Arhiva 

Consiliului Județean Alba. 

   

III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul. 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și 327 alin.1 lit. c). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 - art. 861, art. 871 - 873 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 16/1996,  privind Arhivelor Naționale, republicată,art. 12 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României; 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 



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.  155 

din 14 iulie 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 și 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 GENERAL 

Nr. 15773/14 iulie 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 și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încetării dreptului de concesiune instituit în favoarea  

SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil - teren, înscris în  

CF nr. 114700 Alba Iulia - proprietate publică a Județului Alba   

 

 

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

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

a avea loc în data de 29 iulie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 155/14 iulie 2021 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încetării dreptului de concesiune instituit în 

favoarea SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil - teren înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia, 

proprietate publică a Județului Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 15906/16 iulie  2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării dreptului de concesiune instituit în 

favoarea SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil - teren înscris în CF nr. 114700 Alba 

Iulia, proprietate publică a Județului Alba 

 

 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea încetării dreptului de concesiune 

instituit în favoarea  SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil - teren înscris în CF nr. 114700 

Alba Iulia, proprietate publică a Județului Alba, precum și constituirea dreptului de administrare în 

favoarea Consiliului Județean Alba  asupra acestui imobil, în vederea construirii imobilului în care 

vor funcționa Depozitul logistic și Arhiva Consiliului Județean Alba. 

Menținerea integrității arhivei Consiliului Județean Alba trebuie să fie o prioritate, deoarece 

deteriorarea acesteia sub orice formă, atrage pierderi de bani și de timp nepermis de mari. 

Legea nr. 16/1996 privind Arhivelor Naționale, republicată, stabilește în sarcina creatorilor 

şi deţinătorilor  de documente obligaţia de a păstra documentele create sau deţinute în spații special 

amenajate pentru arhivă, care să le protejeze împotriva distrugerii, degradării, sustragerii sau 

comercializării în alte condiții decât cele prevăzute de lege și gestionate de personal specializat în 

managementul arhivelor.  

Pentru a îndeplini aceste cerințe, creatorii și deținătorii de documente pot fie să își amenajeze 

spații proprii unde să păstreze documentele în condițiile prevăzute de lege sau să externalizeze 

managementul arhivelor către un furnizor de servicii de arhivare acreditat să presteze astfel de 

servicii.  

Astfel, pe o posibilă listă a investițiilor inițiale recomandate, ar trebui să se regăsească:     

spațiul fizic dedicat pentru depozitarea arhivei, sisteme de prevenire a incendiilor, sistem antiefracție 

și/sau de control al accesului, etc. 

În acest sens a fost identificată imobil - teren înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia, proprietate 

publică a Județului Alba,  situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, amplasat pe malul drept al 

Râului Ampoi, zona Bărăbanţ.  

Acest teren, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008, cu modificările şi completările ulterioare, este în 

concesiune la SC APA-CTTA SA, făcând parte din teren aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, 

având suprafaţă totală de 10.615 mp. Întrucât SC APA-CTTA SA nu folosește întreaga suprafață de 

teren, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 118/2021  privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului teren, aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, înscris în CF 

nr. 82900 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba - proprietate publică 

a Judeţului Alba, terenul mai sus identificat a fost parcelar, iar pe suprafața de 2.972 mp. se va 

construi imobilului în care vor funcționa Depozitul logistic și Arhiva Consiliului Județean Alba. 

Pentru evidențierea clară în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al 

Judeţului Alba a imobilului în care va funcționa Arhiva și Depozitul logistic al Consiliului Județean 

Alba acesta va fi cuprins la poziția cu nr. crt. 235 în Inventar, având datele de identificare conform 

anexei nr. 1 la prezentul Proiect de hotărâre. 

Poziția cu nr. crt. nr. 105 din  Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al 

Judeţului Alba se va modifica în sensul că suprafața se va diminua la 7.643 mp.   

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 80/2015 s-a aprobat modificarea valorii de 

inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a Județului Alba, concesionate către S.C. APA-

CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire, 

Dezvoltare. Unul dintre imobilele a căror valoare a fost modificată se afla și „Fosta captare cu apă 



Dren Bărăbanț”. În consecință valoarea de inventar a poziției cu nr. crt. 105 este de 68.445,85 lei, 

compusă din valoarea terenului de 52.773,54 lei și valoarea investiției „Racord electric sursa 

Bărăbanț Dren – Județul Alba” de 15.672,31lei, conform anexei nr. 2 la prezentul Proiect de 

hotărâre 

Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, conform prevederilor art. 

327 alin.1 lit. c). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, poate avea loc „în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea 

unilaterală de către concedent” 

Față de cele prezentate este necesar încetarea dreptului de concesiune instituit în favoarea  

SC APA CTTA SA Alba și constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Județean 

Alba asupra terenului, înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului 

Alba, în vederea edificării imobilului – construcție în care vor funcționa Depozitul logistic și Arhiva 

Consiliului Județean Alba. 

 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) și  art. 297  și 327 alin.1 lit. 

c).  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se 

va aproba încetarea dreptului de concesiune instituit în favoarea  SC APA CTTA SA Alba asupra 

bunului imobil - teren înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia, proprietate publică a Județului Alba, 

precum și constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Județean Alba  asupra 

acestui imobil, în vederea construirii imobilului în care vor funcționa Depozitul logistic și Arhiva 

Consiliului Județean Alba.  
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