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  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea emiterii unui acord de vecinatate 

 
 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009; 
 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea emiterii unui acord de vecinatate; 
- Raportul comun nr. 8961/10.07.2009 al Direcţiei tehnice şi Arhitectului şef la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

emiterii acordului de vecinatate solicitat de domnul Cerea Petru necesar obţinerii autorizaţiei de construire a unei 
mansarde la imobilul proprietate persoanală, din vecinătatea Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga”. 

          Vāzând : 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de 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.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor din construcţii, republicată, cu modificările şi completrile 
ulterioare şi ale Ordinului 1430/2003 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

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: 
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Art.Unic.  Se aprobă emiterea acordului de vecinătate, solicitat de către domnul Cercea Petru, pentru obţinerea 

autorizaţiei de construire a unei mansarde la imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia,  str. Trandafirilor nr.20, 
din vecinătatea imobilului în care funcţionează Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga”, identificat potrivit Planului de 
amplasament şi încadrare, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.          

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică : 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
- Arhitectului şef; 
- Domnului Cercea Petru. 
 
 
PREŞEDINTE 

            Ion DUMITREL 
                   Contrasemneazā, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                                  Mariana HURBEAN 
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