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HOTĂRÂRE 
privind constituirea Grupului de lucru pentru definitivarea documentaţiei - Plan 

urbanistic zonal în scopul realizării proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în 
Judeţul Alba” obiectivul: Centru de mangement integrat al deşeurilor în Judeţul Alba şi două 

drumuri de acces în extravilanul satului Galda de Jos, comuna Galda de Jos 

 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.04.2010, 
 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru pentru definitivarea 
documentaţiei - Plan urbanistic zonal în scopul realizării proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor 
în Judeţul Alba” obiectivul: Centru de mangement integrat al deşeurilor în Judeţul Alba şi două drumuri de acces 
în extravilanul satului Galda de Jos, comuna Galda de Jos; 

- Raportul nr. 4833/20.04.2010 al Direcţiei Tehnice, la proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului de 
lucru pentru definitivarea documentaţiei - Plan urbanistic zonal în scopul realizării proiectului “Sistem de 
management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba” obiectivul: Centru de mangement integrat al deşeurilor în 
Judeţul Alba şi două drumuri de acces în extravilanul satului Galda de Jos, comuna Galda de Jos”; 

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 Romaniei nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe; 
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind 
aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 
- Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi 
programelor care intra sub incidenţa Hotărârii Guvernului României nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 
 

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: 

 
 

HOTĂRĂRE 
 

Art. unic. Se constituie Grupul de lucru pentru definitivarea documentaţiei - Plan urbanistic zonal în 
scopul realizării proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba” obiectivul: Centru de 
mangement integrat al deşeurilor în Judeţul Alba şi două drumuri de acces în extravilanul satului Galda de Jos, 
comuna Galda de Jos, în componenţa prevăzută în Anexă  – parte integrantă a prezentei hotărâri.  
 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului  - Judeţul Alba; 
- Direcţiei tehnice; 
- Instituţiilor care au desemnat membrii în Grupul de lucru; 
- Persoanelor nominalizate în Grupul de lucru. 
 
 PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
 
                                                                                                          Contrasemnează,  
                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
                                                                                                      Mariana HURBEAN 
 

Alba Iulia, 29.04.2010 
Nr. 80 
 
Nota: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului judetean Alba www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H80.pdf

