HOTĂRÂRE
privind predarea unor bunuri către SC APA CTTA SA ALBA
Consiliul local al comunei Ciugud judetul Alba întrunit în şedinţă publică ordinară,
astăzi 25.02.2021,
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind predarea unor bunuri către SC APA
CTTA SA ALBA, inițiat de primarul comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Relații Publice,
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe,
servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură,
amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului
înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
Văzând Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.107/2018 privind delegarea
gestiunii serviciului de canalizare către SC APA CTTA SA ALBA;
Având în vedere prevederile:
- Legea nr.51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu
modificărileși completările ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată cu
modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările ulterioare,
Anexa nr. 25 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciugud;
- Art. 129 alin. (2) lit.d) raportat la art. 129 alin. (6) lit. n) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă predarea bunurilor „Stație de pompare ape uzate - SP 3 Ciugudˮ și „Stație
de pompare ape uzate SP 4 Hăpriaˮ cuprinse la poziția nr. 144 în Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Ciugud către operatorul SC APA CTTA SA Alba, pe durata delegării
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Ciugud.
Art.2. (1) Predarea-preluarea bunurilor menționate la art.1 din prezenta, se va face pe bază
de proces-verbal de predare-primire încheiat între operator-SC APA CTTA SA Alba și Comuna
Ciugud.
(2) Primarul comunei Ciugud va numi prin dispoziție comisia care va proceda la
predarea primirea bunurilor prevăzute la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
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- Instituţiei prefectului judeţul Alba;
- SC APA CTTA SA Alba;
- Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Relații Publice;
- Primarului comunei Ciugud;
- un exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă

Contrasemnează p.secretar general

Ciugud, 25.02.2021
Nr.23
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă
100% din numărul consilierilor în funcţie

