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HOTĂRÂRE 
privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice de 
interes local a lucrării „Extinderea reţelei de apă potabilă pe teritoriul administrativ al oraşului Zlatna – 

aducţiune apă Feneş”  
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 aprilie 2010; 
Luând în dezbatere: 

 -expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării 
prealabile în vederea declarării utilităţii publice de interes local a lucrării „Extinderea reţelei de apă potabilă pe 
teritoriul administrativ al oraşului Zlatna – aducţiune apă Feneş”; 

-raportul de specialitate comun al Arhitectului şef şi al Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică, 
nr.4870/21.04.2010. 
 Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 - Comisia dezvoltare urbanistică, 
organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului.                
   

Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Zlatna nr.48/31 martie 2009 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Zlatna în comisie. 

Având în vedere prevederile: 
-art.7 lit. „c” din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;  
-art.3 din Hotărârea Guvernului nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a 

comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes 
naţional sau local coroborat cu ar.6 din Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea 
cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau local. 
 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: 

HOTĂRÂRE 

 Art.1. În vederea declarării utilităţii publice de interes local a unor terenuri afectate de realizarea 
lucrărilor de înlocuire a conductelor de aducţiune din cadrul obiectivului de investiţii „Extinderea reţelei de apă 
potabilă pe teritoriul administrativ al oraşului Zlatna – aducţiune apă Feneş”, se numeşte Comisia pentru efectuarea 
cercetării prealabile, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: -doamna Mărginean Eugenia, Arhitect şef al Judeţului Alba;  
Membri: - domnul  Negrea Daniel, viceprimar al oraşului Zlatna; 
     - domnul Stanciu Marian arhitect şef al oraşului Zlatna. 
Art. 2. Secretariatul comisiei se asigură de către specialişti din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, numiţi prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba.  
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică:  
 - Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
  - Consiliului local Zlatna; 
 - Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba; 
 - Membrilor comisiei.  
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