
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Contractului de administrare a 

 sitului de importantă comunitară Frumoasa   
 
 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 ianuarie 2011,  
Luând în dezbatere: 
  - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de administrare 
a sitului de importantă comunitară Frumoasa; 
 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de administrare a sitului de importantă 
comunitară Frumoasa; 

- Raportul de specialitate  al Directiei tehnice nr. 711 din 17.01.2011 privind aprobarea 
Contractului de administrare a sitului de importantă comunitară Frumoasa. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 „Comisia dezvoltare urbanistică, 

organizarea si amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu si gestionarea patrimoniului 
judeţului”. 

Având în vedere prevederile:  
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20.06.2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.154 din 12.11.2008 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului MMP nr.55 din 20.01.2010 privind aprobarea listei siturilor Natura 2000 care 
necesită structuri proprii de administrare – Raportul final de evaluare al Comisiei de evaluare privind 
atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate, conform OMMDD nr. 1533/27.11.2008 privind 
aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită 
constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale 
protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare; 

-  art. 91, alin (5), litera a) punctul 9 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare . 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

          Articol unic. Se aprobă Contractul de administrare a sitului de importanţă  
comunitară Frumoasa, încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor nr. 04 din 01.03.2010, potrivit 
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
    

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
-    Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
-   Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului judeţean Alba; 
 -  Directiei Juridică si administraţtie publică din cadrul Consiliului judeţean Alba.               

                                                                     
PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL            Contrasemnează  
                                 Secretarul judeţului , 
                                                                                                  Mariana HURBEAN 
Alba Iulia, 27.01.2011 
Nr. 21  
 
Nota: Anexa poate fi consultata la Compartimentul Administratie publica si coordonare consilii 
locale din cadrul Consiliului judetean Alba 


