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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Master Planului  proiectului 

 „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Alba” şi a  
„Listei de investiţii rezultată în urma prioritizării pe o perioadă de 30 de ani” 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 martie 2009, 
 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului proiectului 
“Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Alba” şi a “Listei de investiţii 
rezultată în urma prioritizării pe o perioadă de 30 de ani”; 
- Raportul nr. 3328/16.03.2009, al Direcţiei Tehnice, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Master Planului pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor 
solide în judeţul Alba” şi a “Listei de investiţii rezultată în urma prioritizării pe o perioadă de 
30 de ani”; 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economică, bugete, strategii 
şi cooperare interinstituţională”; 
Având în vedere prevederile: 

- art. 8, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 91 alin. (1), lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând: 
- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “SALUBRIS ALBA”, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 18 din 27.02.2009; 
- Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritară 2 a Programului Oepraţional Sectorial 

Mediu – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate istoric” 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Articol unic: Se aprobă Master Planul proiectului “Sistem de management integrat al 
deşeurilor solide în judeţul Alba” şi “Lista de investiţii rezultată în urma prioritizării pe o 
perioadă de 30 de ani”, conform anexelor nr. 1 şi 2 - părţi integrante ale prezentei hotărâri.  
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului  - judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
- Consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba. 

 
 PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
                                                                                                    Contrasemnează,  
                                                                                    p. SECRETARUL JUDEŢULUI  
                                                                                                 Liliana NEGRUŢ 

Rosia Montana, 26.03.2009 
Nr. 49 
 
Nota: Anexele pot fi consultate la Compatimentul programe, proiecte, mediu din cadrul 
Consiliului judetean Alba. 


