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HOTĂRÂRE 
privind declararea utilităţii publice de interes local a lucrării „Extinderea reţelei de apă potabilă pe 

teritoriul administrativ al oraşului Zlatna-aducţiune apă Feneş” 
 
 

Consiliul judetean Alba întrunit în sedinta ordinară din data de 24.02.2011; 
 Luând în dezbatere: 

• expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind  declararea utilităţii publice de 
interes local a lucrării „Extinderea reţelei de apă potabilă pe teritoriul administrativ 
al oraşului Zlatna-aducţiune apă Feneş”; 

• raportul de specialitate al Arhitectului Şef nr. 1988/2011 la proiectul de hotărâre 
privind declararea utilităţii publice de interes local a lucrării „Extinderea reţelei de 
apă potabilă pe teritoriul administrativ al oraşului Zlatna-aducţiune apă Feneş”;”; 

• procesul verbal pentru consemnarea rezultatului 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”. 

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 : 
o art. 7 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică; 
o art. 91- litera ”f”,  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 

publică locală republicata, cu modificările şi 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 şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art.1 Se declară de utilitate publică de interes local lucrarea „Extinderea reţelei de apă 
potabilă pe teritoriul administrativ al oraşului Zlatna-aducţiune apă Feneş”. 

Art.2 Expropriatorul este Oraşul Zlatna. 

Art. 3 Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostiintă publică prin 
afişare la sediul Consiliului local al orasului Zlatna şi se va publica in presa locală. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunică la: 
- Institutia Prefectului -  Judetul Alba; 
- Directia Tehnica 
- Compartimentul Arhitect Sef; 
- Primăria oraşului Zlatna; 
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