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CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

HOTARARE 
privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judetean nr. 27 din 11 iunie 1999 privind 

zonele naturale protejate si monumentele naturii din judetul Alba  
 

Consiliul Judetean Alba  intrunit in sedinta ordinara din data de 24.03.2011: 
Luand in dezbatere: 

• expunerea de motive la proiectul de privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Judetean nr. 27 din 11 iunie 1999 privind zonele naturale protejate si 
monumentele naturii din judetul Alba; 

• raportul de specialitate al Arhitectului Sef  nr. 3321 din 15.03.2011 la proiectul de hotarare 
privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judetean nr. 27 din 11 iunie 1999 
privind zonele naturale protejate si monumentele naturii din judetul Alba; 
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 - "Comisia dezvoltare urbanistică, 

organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului 
judeţului. 
Avand in vedere prevederile: 

o art.51 din Legea nr.137/1995 privind protectia mediului, republicata; 
o art.5, lit. a, b, h si art.25 alin.(1), lit. a din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic; 
o art.9, lit.c din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
o art.91, alin.(1), lit. f din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia 

publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare. 
In temeiul art.97 – (1) si art. 115 – (1), lit.c din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta: 
 

H O T A R A R E: 
 
Art.unic.Se aproba modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judetean nr. 27 din 11 

iunie 1999 privind zonele naturale protejate si monumentele naturii din judetul Alba, in sensul ca 
obiectivul cuprins la punctul 6, nr.crt. 91 - Padurea Carbunarea trece din categoria "rezervatie 
botanica de interes judetean", in categoria "padure cu rol de recreere" . 

 
 
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica: 

- Institutia Prefectului – Judetul Alba; 
- Institutiei Arhitect Sef; 
- Agentiei de Protectie a Mediului Alba; 
- Directiei Silvice Alba; 
- Mitropoliei Romane Unite cu Roma Greco - Catolica Blaj; 
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