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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Avizului nr. 11 emis de Comisia tehnică  judeteană de amenajare a teritoriului,  

urbanism si lucrări publice pentru documentatia : 
Plan urbanistic zonal: “Construire fermă crestere si îngrăsare suine, abator si împrejmuire teren”, extravilan sat 

Câlnic, comuna Câlnic 
 

Consiliul judetean Alba întrunit în sedinta extraordinară din data de 08.04.2010; 
 Luând în dezbatere: 

 expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului  emis de Comisia tehnică  
judeteană de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrări publice pentru documentatia : Plan 
urbanistic zonal: “Construire fermă crestere si îngrăsare suine, abator si împrejmuire teren”, 
extravilan sat Câlnic, comuna Câlnic; 

 Avizul favorabil nr. 11/2010 emis de Comisia tehnică judeteană de amenajare a teritoriului, 
urbanism si lucrări publice, anexat documentatiei; 

 raportul de specialitate al Arhitectului sef nr. 4107/2010 privind aprobarea Avizului nr. 11/2010 
emis de Comisia tehnică judeteană de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrări publice; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 - "Comisia dezvoltare urbanistica, organizarea si 
amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestionarea patrimoniului judetului" 

Având în vedere prevederile : 
o art. 37 pct. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 

modificările si completările ulterioare; 
o art. 91-(3), litera ”e” coroborat cu art. 91-(1) litera ”f”,  din Legea nr. 215/2001, 

republicată, privind administratia publică locală, cu modificările si completările 
ulterioare; 

 În temeiul art. 97 – (1) si art. 115 –(1), litera ”c”, din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică 
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
Art.unic. Se aprobă Avizul nr.11/2010 emis de Comisia tehnică judeteană de amenajare a teritoriului, 

urbanism si lucrări publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal: “Construire fermă crestere si îngrăsare 
suine, abator si împrejmuire teren”, extravilan sat Câlnic, comuna Câlnic – potrivit anexei – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunică: 
- Institutia Prefectului -  Judetul Alba; 
- Compartimentul Arhitect sef; 
- Primăria comunei Câlnic; 
- SC ADI CARN SRL – Dl. Drâmbărean Adrian Cornel, Alba Iulia, str. Livezii nr. 57; 
- SC PIG FARM SRL – Dl. Dan Alexandru, Alba Iulia, str. T.Vladimirescu nr. 58; 
- SC OLI FARM SRL – Dl. Oaidă Liviu, Cîmpeni, str. Turzii; 
- SC ROMSUIN SRL – Dl. Banciu Mircea, Alba Iulia, str. Ardealului, nr.2, bl. 31, ap.22; 
- SC RASEDA FERM SRL – Dl. Marincas Gheorghe, Alba Iulia, B-dul Revolutiei, nr. 14, bl.B4, ap. 

57 
 

       PRESEDINTE,           CONTRASEMNEAZĂ, 
                  ION DUMITREL                               SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                                                         MARIANA HURBEAN 
 
 
 
Alba Iulia, 08.04.2010     
Nr. 75 
 
 
 
Nota: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului judetean Alba www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H75.pdf

