ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ
H O T Ă R Â R E A NR.8/27.01.2012
privind includerea unor bunuri în Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat
al oraşului Baia de Arieş şi aprobarea concesionării acestora către S.C. APA–CTTA S.A.
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primar cu privire la includerea unor bunuri în
inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al oraşului Baia de Arieş şi aprobarea concesionării
acestora către S.C. APA–CTTA S.A., adresa nr. 5841/27.12.2011 a Asociaţiei Apa Alba prin care se
comunică lista bunurilor achiziţionate din Fondul IID -2011 de către SC Apa CTTA SA;
Raportul de specialitate nr. 265/2012 al Biroului, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere prevederile:
Art. 36-(2) lit. c) , (5), lit. a) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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 privat al oraşului Baia de
Arieş, a bunurilor achiziţionate de către S.C. APA–CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire
Dezvoltare, cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Bunurile menţionate la art. 1 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;
Biroului urbanism;
Compartimentului juridic;
Serviciul 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.Pandor Nicolae

Contrasemnează secretar,
Nemeş Delia

ANEXA LA HCL Nr.8/27.01.2012

LISTA
bunurilor achiziţionate de către S.C. APA–CTTA S.A. din
Fondul de Întreţinere, Înlocuire Dezvoltare

Nr.
crt.

DENUMIRE

buc

Valoare totală de
inventar
(lei)

1

Apometre Dn = 15 mm

15

2074,70

Valorile nu cuprind TVA

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Pandor Nicolae

Contrasemnează secretar,
Nemeş Delia

