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HOTĂRÂRE 
 

Referitor la: aprobarea înregistrării în domeniul public al comunei, a bunurilor rezultate prin investiția „Achiziție și montat 
contoare apă (2018), comuna Săliștea, județul Alba” și concesionarea acestora către Operatorul Regional S.C. Apa C.T.T.A. 

S.A. Alba pe durata contractului de delegare a gestiunii în vederea realizării serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare 

 
 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. 29 din 29.05.2020 privind aprobarea înregistrării în domeniul public al comunei, a bunurilor 
rezultate prin investiția „Achiziție și montat contoare apă (2018), comuna Săliștea, județul Alba” și concesionarea acestora către 
Operatorul Regional S.C. Apa C.T.T.A. S.A. Alba pe durata contractului de delegare a gestiunii în vederea realizării servicii lor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare; 
 - anunțul nr. 2162 din 29.05.2020 privind publicarea proiectului de hotărâre; 

- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, 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; 
 - prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - prevedrule Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 
 - adresa nr. 3260 din 21.05.2020 a S.C. Apa C.T.T.A. S.A. Alba; 
 - procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6439 din 19.10.2018, 

- referatul de aprobare nr. 29 din 29.05.2020 al primarului, inițiatorul proiectului de hotărâre; 
- raportul nr. 2410 din 16.06.2020 al compartimentului de resort; 

 - avizul nr. 36 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. 36 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. 36 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 înregistrarea în domeniul public al comunei, a bunurilor rezultate prin investiția „Achiziție și montat 
contoare apă (2018), comuna Săliștea, județul Alba”, cu o valoare a investiției de 10.001,15 lei (fără TVA), 11.901,37 lei (cu 
TVA) și anume: 
 - contor Dn 15 mm – 124 buc.; 
 - contor Dn 20 mm – 1 buc. 
 Art. 2. Se aprobă concesionarea bunurilor menționate la art. 1 către Operatorul Regional S.C. Apa C.T.T.A. S.A. 
Alba pe durata contractului de delegare a gestiunii în vederea realizării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, primarului comunei, compartimentelor de 
specialitate din cadrul Primăriei comunei Săliștea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba. 
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Săliștea, 25.06.2020                                                                                                                                                                                                               
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