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HOTĂRÂRE 

privind modificarea valorii de inventar a unui bun proprietate publică a Judeţului Alba, 

concesionat 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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 26 august 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui bun proprietate 

publică a Judeţului Alba, concesionat către Societatea Comercială APA-CTTA  S.A. Alba, ca 

urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare; 

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

a unui bun proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat 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  nr. 18091/16 august 2021 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

- solicitarea nr. 5244/10 august 2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 17765/10.08.2021, privind lucrările de 

investiţii recepţionate şi executate din Fondul IID, de către SC APA CTTA SA Alba; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4071/16.06.2021; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4072/16.06.2021; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4073/16.06.2021, 

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

Județului Alba privind propunerea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public şi privat al Județului 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; 

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

completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

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. b şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 191 alin1 lit. a şi e, art. 287- 289, art. 

302-326 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 861 alin. 3 şi art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

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

necorporale, 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; 

- 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. 

 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 bunului imobil „Sistem microregional 

de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring şi Doştat”, cuprins 

la poziţia cu nr. crt. 213 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, concesionat către S.C. APA CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii, de 

la valoarea totală de 13.700.214,62 lei la valoarea de 13.900.156,62 lei; 

   Art. 2. Bunul imobil identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, cuprins în anexa nr. 2 a 

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

1969-12770/2008, va avea următoarea valoare de inventar: 

- la poziţia cu nr. crt. 55 - „Sistem microregional de alimentare cu apă potabilă a 

comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring şi Doştat ” valoarea de 13.900.156,62 lei. 

          Art. 3. Poziția cu nr. crt. 213 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba se va modifica în mod corespunzător, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.    

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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, 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. 188 

Alba Iulia, 26 august 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 30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                              Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 

Număr voturi împotrivă: 0               Abţineri de la vot: 0



 

 

 

Anexa  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 188  din 26  august 2021 

 

 

Datele de identificare ale bunului imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 213 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 

213 1.8. Sistem microregional 

de alimentare cu apă 

potabilă a comunelor 

Daia Română, Cut, 

Câlnic, Şpring şi Doştat 

Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, 

Câlnic, Şpring şi Doştat, cuprinzând: 

1. Aducţiuni, în lungime totală de 62356 ml, după cum urmează:  

a) Punct racord - GA1 (Staţia de pompare Daia Română):PEHD,          

De 400, Pn 10, L=9.556 ml; 

b) GA1- GA2 (Staţie de pompare/Rezervoare Daia Română): PEHD, 

De 180-200, Pn 10-16, L=7.483 ml; 

c) GA2 - GA3 (Rezervoare Vingard): PEHD, De 160-180, Pn 6-25,       

L=5.483 ml; 

d) GA1 - Nod E (Cut): PEHD, De 225-280, Pn 10-16, L=9.084 ml; 

e) Nod E - GA6 (Rezervoare Cut): PEHD, De 90, Pn 6-10, L=1.466 

ml; 

f) Nod E - Nod F (Cunţa/Draşov): PEHD, De 225, Pn 10-16, L=3.540 

ml; 

g) Nod F - Nod G (Cunţa/Draşov): PEHD, De 180, Pn 10, L=2.875 ml; 

h) Nod G - GA8 (Rezervoare Cunţa/Draşov): PEHD, De 90, Pn 6-10, 

L=629 ml; 

i) Nod G - Nod H (Cunţa/Draşov): PEHD, De 180, Pn 10, L=645 ml; 

j) Nod H - GA4 (Staţia de pompare/Rezervoare Boz):PEHD, De 90-

110, Pn 6-10, L= 5.297 ml; 

2015 

 

 

 

13.900.156,62 Domeniul public 

al Judeţului Alba 

potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba 

nr. 59/2015 şi nr. 

135/2020 
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Bunuri imobile 
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0 1 2 3 4 5 6 

k) GA4 - GA5 (Rezervoare Doştat): PEHD, De 110, Pn 6-10, L= 4.943 

ml; 

l) Nod H – GA9 (Staţia de pompare/Rezervoare Şpring):PEHD, De 90, 

Pn 6-10, L= 5.321 ml; 

m) Nod F – GA7 (Staţia de pompare/Rezervoare Câlnic):PEHD, De 

125, Pn 6-16, L= 6.034 ml. 

2. 5 Staţii de pompare cu construcţiile, utilajele, instalaţiile şi dotările 

aferente: 

a. GA1 şi GA2 Daia Română; 

b. GA4 Boz; 

c. GA7 Câlnic; 

d. GA9 Şpring. 

3. 8 Staţii de clorinare cu construcţiile, utilajele, instalaţiile şi dotările 

aferente: 

a. GA2 Daia Română; 

b. GA3 Vingard; 

c. GA4 Boz; 

d. GA5 Doştat; 

e. GA6 Cut; 

f. GA7 Câlnic; 

g. GA8 Cunţa/Draşov; 

h. GA9 Şpring.     

4. 8 Rezervoare metalice de înmagazinare a apei, cu capacităţi diferite: 

a. 600 mc - Daia Româna; 

b. 300 mc - Cut, Câlnic şi Cunţa/Draşov; 

c. 200 mc - Vingard, Boz, Doştat şi Şpring. 

           83 Cămine (de branşament.) 

5.Sistem antiefracţie şi nivel Doştat - judeţul 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 

6.Sistem supraveghere video şi alarmă Cunţa, Vingard, Şpring - comuna 

Şpring judeţul Alba 

7.Sistem transmitere date Reciu, comuna Gârbova-judeţul Alba 

 

 

 

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 

  

Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN 

                               

                           Radu Octavian NEAG 


