
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică  judeţeană de amenajare a teritoriului, 

urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia :  
Plan urbanistic zonal : “Construire staţie de concasare, sortare piatră şi anexe”,  

extravilan oraş Zlatna 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.02.2008; 
 Luând în dezbatere: 

• expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de 
Comisia tehnică  judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice 
pentru documentaţia : Plan urbanistic zonal : “Construire staţie de concasare, sortare 
piatră şi anexe”, extravilan oraş Zlatna; 

• raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 2117/2008 privind aprobarea avizului 
unic emis de Comisia tehnică  judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi 
lucrări publice pentru documentaţia : Plan urbanistic zonal : “Construire staţie de 
concasare, sortare piatră şi anexe”, extravilan oraş Zlatna; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 - "Comisia de amenajarea 
teritoriului, urbanism, infrastructură şi mediu" 

Având în vedere prevederile : 
o art. 37 pct. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, modificată şi completată cu Legea nr. 289/2006; 
o art. 91 – (3), lit. f,  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 

publică locală; 
 În temeiul art. 97 – (1) şi art. 115 –(1), litera ”c”, din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, adoptă prezenta: 
  

H O T Ă R Â R E : 
 

Art.unic. Se aprobă avizul unic nr.10/2008 emis de Comisia tehnică judeţeană de amenajare 
a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia : Plan urbanistic zonal : “Construire 
staţie de concasare, sortare piatră şi anexe”, extravilan oraş Zlatna – potrivit anexei – parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţia Prefectului -  Judeţul Alba; 
- Compartimentul Arhitect şef; 
- Direcţia juridică şi cancelarie; 
- Primăria oraşului Zlatna ; 
- SC GRANIT STAR SRL, Alba Iulia, str. Ioan Raţiu, nr. 31, bl. L2, ap.8 

 
                PREŞEDINTE,                CONTRASEMNEAZĂ, 
               ION DUMITREL                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                MARIANA HURBEAN 
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