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HOTĂRÂRE 
Referitor la: excluderea unor bunuri aparținând domeniului public al comunei Săliștea, județul Alba, din contractul de delegare 

gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, bunuri ce au fost transmise operatorului S.C. Apa CTTA S.A. Alba spre 
folosință, în cadrul proiectului „Alimentare cu apă în Săliștea-Deal” 

 
Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, ședință publică, 

 Având în vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr. 18 din 26.02.2020 privind excluderea unor bunuri aparținând domeniului public al comunei 
Săliștea, județul Alba, din contractul de delegare gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, bunuri ce au fost 
transmise operatorului S.C. Apa CTTA S.A. Alba spre folosință, în cadrul proiectului „Alimentare cu apă în Săliștea-Deal”; 
 - anunțul nr. 782 din 26.02.2020 privind publicarea proiectului de hotărâre; 
 - prevederile Legii nr. 241/2006, legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 - prevederile Legii nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
 - prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată; 
 - adresele nr. 86 din 29.01.2020, nr. 955 din 10.02.2020 ale operatorului S.C. Apa CTTA S.A. Alba, prin care propune 
excluderea unor bunuri aparținând domeniului public al comunei Săliștea, județul Alba, din contractul de delegare gestiune a 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, bunuri ce au fost transmise operatorului S.C. Apa CTTA S.A. Alba spre folosință,  
în cadrul proiectului „Alimentare cu apă în Săliștea-Deal”; 
 - referatul de aprobare nr. 18 din 26.02.2020 al primarului, inițiatorul proiectului de hotărâre; 

- raportul nr. 2430 din 17.06.2020 al compartimentului de resort; 
 - avizul nr. 35 din 25.06.2020 al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism; 
 - avizul nr. 35 din 24.06.2020 al comisiei de specialitate nr. 2 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, 
tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte; 
 - avizul nr. 35  din 24.06.2020 al comisiei de specialitate nr. 3 – juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, 

în temeiul prevederilor art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. g, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL 
al comunei Săliștea, județul Alba, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
 Art. 1. Se aprobă excluderea din contractul de delegare gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a 
următoarelor bunuri aparținând domeniului public al comunei Săliștea, județul Alba, ce au fost transmise operatorului S.C. Apa 
CTTA S.A. Alba spre folosință, în cadrul proiectului „Alimentare cu apă în Săliștea-Deal”: 
 1. Gospodărie apă Săliștea-Deal: 
 - puțuri   - 2 buc.; 
 - rezervor pompare                  – 1 buc.; 
 - cămin supraplin                  – 1 buc.; 
 - cămin golire   – 1 buc. 
 2. Conductă aducțiune apă: 
 - conductă PEHD Dn 75 mm  – L   = 760 ml; 
 - cămine vane         – 4 buc. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, primarului comunei, S.C. Apa CTTA S.A. Alba, 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Săliștea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul 
Alba. 

 
                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează pentru legalitate, 
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Săliștea, 25.06.2020                                                                                                                                                                                                               
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