
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
HOTĂRÂRE 

privind constituirea Grupului de monitorizare  
a Planului judeţean de gestionare a deşeurilor – judeţul Alba 

 
      Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 23 octombrie 2008; 

                 Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului de 

monitorizare a Planului judeţean de gestionare a deşeurilor – judeţul Alba; 
- Raportul de specialitate nr. 13997 din 15.10.2008 al Direcţiei tehnice. 
         Ţinând cont de prevederile Planului judeţean de gestionare a deşeurilor - judeţul 
Alba, Capitolul 10 – Monitorizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 
192 din 28.08.2008; 
 Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia dezvoltarea urbanistică, 
organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea 
patrimoniului judeţului. 
         Având în vedere  prevederile: 
- Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 
- Legii nr. 27/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 
privind regimul deşeurilor; 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
         Art. 1. Pentru monitorizarea Planului judeţean de gestionare a deşeurilor – judeţul Alba, 
se constituie Grupul de monitorizare, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2. Grupul de monitorizare va elabora Programul de monitorizare urmand ca 
rezultatele acestuia sa fie cuprinse in Raportul anual de monitorizare a Planului judeţean de 
gestionare a deşeurilor – judeţul Alba pe care-l vor prezenta atât titularului planului cât şi 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu.  
 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei tehnice din cadrul Consiliului judeţean Alba; 
- Persoanelor nominalizate in Grupul de monitorizare.. 

 
PREŞEDINTE, 

              Ion DUMITREL            
                                                      Contrasemneaza, 

                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI   
                                                                                                   Mariana HURBEAN 
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