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privind aprobarea delegării serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru bunurile din domeniul 

public al orașului Teiuș 

 

    Consiliul local al orașului Teiuș,județul Alba,întrunit în ședință ordinară în data de 26 iunie 2019, ședință publică. 

          Luând în dezbatere : 

          - proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru 

bunurile din domeniul public al orașului Teiuș 

          -  expunerea de motive nr.8497/19.06.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării serviciului de 

alimentare cu apă și canalizare pentru bunurile din domeniul public al orașului Teiuș 

          -   raportul nr.8498/19.06.2019 al serviciului tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 

Teiuș ; 

          -  avizele nr.8519/20.06.2019,8521/20.06.2019 ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din 

cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

              Având în vedere: 

 -Hotărârea Consiliului Local nr.59/2011 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al orașului Teiuș ; 

            -Hotărârea Consiliului Local  nr.57/2018 privind aprobarea trecerii în inventarul domeniului public a valorii 

lucrărilor executate în cadrul obiectivului de investiții <<Investiții noi în sistemul de apă și canalizare oraș Teiuș, 

jud.Alba>>, rețele noi de canalizare executate în cadrul contractului de finanțare cu A.F.M. nr.240/N/25.04.2012 și 

a contractului de execuție lucrări nr.1104/07.02.2013 cu SC. ACSA SA Câmpia Turzii. 

                                     În conformitate cu prevederile: 

-Hotărârii Consiliului Local oraş Teiuş nr.  27/2008, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu 

apă şi canalizare către SC. APA CTTA SA Alba.    

                   -art.1,alin.2,lit.b,art.8,alin.3 litera d din Legea  51/2006 privind serviciile de utilităţi publice, republicată,cu 

modificările și completaăile ulterioare; 

                    -art.17 si 20 din Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,rerepublicată, 

                   -art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998,privind bunurile proprietate publică,cu modificările și completările 

ulterioare 

                  -art.36 alin.2,lit.c,d,art.36 alin.5,lit.a,art.36 alin.6,lit.a,pct.14,art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001,republicată, 

legea administrației publice locale,cu modificările și completările ulterioare 

                  În  temeiul  art.45  și art.115 alin.1,lit.b  din  Legea  nr. 215/2001,  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

                                                                    H O T Ă R Ă Ș T E 

               Art.1. Se aprobă delegarea gestiunii  serviciului de alimentare cu apă și canalizare al orașului Teiuș,pe 

durata contractului pentru bunurile cuprinse în anexa la prezenta hotărâre,care face parte integrantă din hotărâre, 

către SC Apa CTTA SA Alba,cu sediul în Alba Iulia,înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J 01/36/1999,Cod 

fiscal RO 1755482,prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Alba. 

   Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciul tehnic și serviciul buget - 

finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și în termenele prevăzute de 

Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

              Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica:primarului orașului Teiuș,serviciului tehnic și serviciului buget 

finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș,Instituției Prefectului județul Alba,SC Apa 

CTTA SA Alba,dosar ședință,dosar hotărâri.Se afișează la sediul Primăriei oraș Teiuș. 

               Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate. 

                                                                                                                                                         Teiuș,26 iunie 2019 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

       Consilier ing.UNGUR MIHAI                                               BARA  MARIA 
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