ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ
H O T Ă R Â R E A NNR.26/14.04.2016
privind includrea in domeniile public si privat, a unor obiective realizate
din fonduri IID, de catre APA Alba
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba;
Luând în dezbatere:
Proiectul de hotarare initiat de primar privind includrea in domeniile public si privat, a unor obiective realizate
din fonduri IID, de catre APA Alba;
Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor nr. 3300/2015 pentru obiectivul Reţea de alimentare cu
apă potabilă - str. Republicii şi Reţea de canalizare menajeră - str. Republicii , nr. 395/2014 pentru obiectivul
Reţea de alimentare cu apă potabilă - str. Hărmăneasa, nr. 314/2014 si 1252/2015 pentru obiectivul Reţea de
alimentare cu apă potabilă - str. Brazilor şi staţie repompare , nr. 967/2016 pentru obiectivul Reţea de canalizare str. Merilor, , nr. 315/2014 pentru obiectivul Înlocuire apometre, , nr. 145/2015 pentru obiectivul Sistem antiefracţie
şi supraveghere video casierie Baia de Arieş, realizate din Fondul IID - de către SC Apa CTTA SA;
Raportul de specialitate nr. 1570/2016 al Biroului tehnic la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri
în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al oraşului Baia de Arieş şi aprobarea concesionării
acestora către S.C. APA–CTTA S.A.; raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere prevederile:
Art. 36 alin (2) lit. c) , alin (5), lit. (a) şi art. 123 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
Hotărârii Consiliului Local Baia de Arieş nr. 27/31.03.2008 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă şi
de canalizare către Societatea Comercială APA–CTTA S.A;
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
1900/1969/01.08.2008.
În temeiul art.45 si art.115 alin.( 1 ) lit. “b” din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Baia de Arieş, a
bunurilor, realizate de către S.C. APA–CTTA S.A., din Fondul de Întreţinere, Înlocuire Dezvoltare, conform anexei nr.
1 parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Se aprobă includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Baia de Arieş, a
bunurilor, realizat de către S.C. APA–CTTA S.A., din Fondul de Întreţinere, Înlocuire Dezvoltare, conform anexei nr. 2
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3. Bunurile menţionate la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, se concesionează către Societatea Comercială
APA–CTTA S.A.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Alba”
Biroului Tehnic;
Serviciului financiar contabil
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, din numărul de 13
consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons. Mocan Ioan

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

