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HOTĂRÂRE 

privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului judeţean Alba 
 nr. 240 din 23.10.2008 privind constituirea Grupului de monitorizare  

a Planului judeţean de gestionare a deşeurilor – judeţul Alba 
 
 

      Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 martie 2010; 
                 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului judeţean 
Alba nr. 240 din 23.10.2010 privind constituirea Grupului de monitorizare a Planului judeţean de 
gestionare a deşeurilor – judeţul Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 3311/16.03.2010 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 dezvoltare 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. unic.  Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 240 din 23.10.2010 privind 
constituirea Grupului de monitorizare a Planului judeţean de gestionare a deşeurilor – judeţul Alba, Grupul de 
monitorizare urmând să aibă componenţa prevăzută in anexa - parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          
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; 
- D-nei Burjan Aneta - consilier superior in cadrul Direcţiei tehnice. 

 
                PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL            
                                                       Contrasemneaza, 

                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI   
                                                                                           Mariana HURBEAN 

 
 
 
 
Alba Iulia,   25.03.2010 
Nr. 68 
 
 
 
Nota: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului judetean Alba www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H68.pdf

