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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind emiterea unui acord de vecinatate 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 august 2008; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind emiterea unui acord de vecinatate ; 
- Raportul  nr.10865/14.08.2008 al Direcţiei tehnice, la proiectul de hotărâre privind emitera unui 

acord de vecinatate ; 
- Solicitarea nr.10407/05.08.2008 a S.C. HONEY CAR SRL privind acordul de vecinătate 

necesar  obţinerii autorizaţiei de construcţie; ; 
Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia dezvoltare urbanistică , organizarea 
şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr.50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor din constructii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului 1430/2003 pentru aprobarea Normelor  
metodologice de aplicare a Legii 50/1991privind autoritatea executarii luclarilor de constructii; 

În temeiul art. 97- (1) şi art.115- (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 
 
Art.1 ( 1 ) Se emite acordul de vecinătate, solicitat de S.C.HONEY CAR SRL, în      vederea 
obţinerii autorizaţiei de construire pentru „Spălătorie Auto Ecologică”, având amplasamentul 
prevăzut în Planul de amplasament şi delimitare -  parte integrantă a prezentei hotărâri.  
( 2 ) Emiterea Acordului de vecinătate se face în  condiţiile  recuperării integrale a apelor  reziduale 
rezultate, prin  reţeaua de canalizare, care să evite deversarea lor, fie şi parţială, pe terenul 
proprietate publică a judeţului Alba.  
Art.2. Direcţia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- S.C. HONEY CAR SRL ; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba ; 

 

 PREŞEDINTE 
           Ion DUMITREL 

                Contrasemnează, 
                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                            Mariana HURBEAN 
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