
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA SĂSCIORI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A nr.69/2021 

Privind modificarea anexei 1 parte integrantă din  H.C.L nr.56/2021   privind încheierea unui act 
adițional la contractul de delegare încheiat cu  S.C. Apa C.T.T.A. S.A. Alba având ca obiect 

concesionarea unor bunuri rezultate din lucrările de branșare - racordare la rețeaua de alimentare cu 
apă și canalizare în sensul evidențierii valorilor fără T.V.A, precum și îndreptarea erorii materiale 

privind nr. PVR aferent poziției 254 din anexă 
 
 

Consiliul local al comunei Săsciori, județul Alba întrunit în şedinţă –ordinară - în ziua de 20 
octombrie 2021, ora 8,30 ; 

 Având în vedere:  
- PVR NR. 4677 / 28.07.2020 la terminarea lucrărilor aferente investiției “Alimentare cu 

apă potabilă a localității Căpâlna, comuna Săsciori-jud.Alba” cu valoarea de 1.222.023,56lei 
(fără TVA) ; 

-Adresa nr.330/14.09.2021 a Operatorului regional S.C. APA CTTA. S.A ALBA, prin care 
ne solicită rectificarea valorilor din conținutul H.C.L nr.56/2021, înregistrată la Primăria comunei 
Săsciori sub nr.8034/14.09.2021 

- HCL 56/2021 privind încheierea unui act aditional la contractual de delegare încheiat cu 
S.C. Apa C.T.T.A S.A. Alba, având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din lucrările 
de branșare – racordare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare 

 Luând în dezbatere : 
-Proiectul de hotărâre nr. 208/14.10.2021 întocmit de către inițiatorul proiectului de 

hotărâre, , Primarul comunei Săsciori, dl.Nicolae Florin Morar; 
-Referatul de aprobare nr. 209/14.10.2021 a proiectului de hotărâre întocmit de către 

inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul comunei Săsciori, dl.Nicolae Florin Morar; 
-Raportul de specialitate nr.210/14.10.2021 , întocmit de către dl. BOGDAN Andrei 

Nicolae , având funcția de Consilier II în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Săsciori ; 

 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 -juridică și de disciplină, protecția 

mediului și turism 
În conformitate cu prevederile: 
- Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă  şi  de 

canalizare 
- art .303, alin. 1, alin. 2 și alin.5 din OUG 57/2019- Codul administrativ 

În temeiul art. 129 alin.2 lit.c, art. 139 alin.3 lit.g si art. 196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019- 
Codul administrativ 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.I Se modifică și se completează anexa 1 parte integrantă din H.C.L nr.56/2021 

2021  privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu S.C. Apa C.T.T.A. 
S.A. Alba având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din lucrările de branșare - racordare 
la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare în sensul evidențierii valorilor fără T.V.A, precum și 
îndreptarea erorii materiale privind nr. PVR aferent poziției 254 și va avea următorul cuprins: 



 

„Art.1 Actualizarea inventarului domeniul public al Comunei Săsciori prin înregistrarea în 
evidenţa contabilă a bunurilor cuprinse în Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor 
transmise de Operatorul regional S.C. APA CTTA. S.A ALBA, conform anexei nr.1 modificată și 
completată cu valorile fără T.V.A și nr. PVR aferent poziției 254, parte integrantă la prezenta 
hotărâre.” 

Art.II.Celelalte articole ale HCL nr.56/2021 privind încheierea unui act a contractul de 
delegare încheiat cu  S.C. Apa C.T.T.A. S.A. Alba având ca obiect concesionarea unor bunuri 
rezultate din lucrările de branșare – racordare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare rămân în 
vigoare. 

 
Art.III Prezenta hotărâre se comunică:Prezenta se comunică: 

–  Instituției Prefectului – Județul Alba; 
–  Primarului comunei Săsciori; 
–  Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Săsciori; 
–  Compartimentului cadastru, amenajarea teritoriului și achiziții publice; 
–  S.C. APA CTTA. S.A ALBA 
–  Se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet a 

instituției : www.comunasasciori.ro 
 
 
 

Săsciori la 20 octombrie 2021 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER, p. Secretarul general al comunei, 

GAVRILĂ  ILIE Maria-Monica Ilea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


