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ROMANIA         

JUDETUL ALBA       

CONSILIUL JUDETEAN       

 

HOTARARE 

privind asocierea Consiliului Judetean Alba cu Consiliul local al orasului Ocna Mures, Consiliile 

locale ale comunelor Noslac, Lunca Muresului, Unirea, Farau si Hopârta  

in scopul accesarii de fonduri in cadrul Programului PHARE 2003 CES –  

“ Investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor” 

 

Consiliul Judetean Alba, intrunit in sedinta extraordinara din data de 26.01.2005: 

Luand in dezbatere: 

- Proiectul de Hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Alba cu Consiliul local al orasului 

Ocna Mures, Consiliile locale ale comunelor Noslac, Lunca Muresului, Unirea, Farau si Hopârta 

in scopul accesarii de fonduri in cadrul Programului PHARE 2003 CES – “ Investitii pentru 

proiecte mici de gestionare a deseurilor”; 

- raportul nr. 481/18.01.2005 al Directiei tehnice si a Directiei de dezvoltare si bugete privind 

asocierea Consiliului Judetean Alba cu Consiliul local al orasului Ocna Mures, Consiliile locale 

ale comunelor Noslac, Lunca Muresului, Unirea, Farau si Hopârta  pentru accesarea de fonduri 

pentru finantarea proiectului „Sistem de colectare selectiva si depozitare deseuri in zona orasului 

Ocna Mures si a comunelor Noslac, Lunca Muresului, Unirea, Farau si Hopârta”in cadrul 

Programului PHARE 2003 CES – “ Investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor”; 

- Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia de amenajarea teritoriului, 

urbanism, infrastructura si mediu. 

Avand in vedere dispozitiile: 

- Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodarire comunala 

- Art. 38 din Ordonanta de urgenta nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea 

nr. 426/2001   

- Ordonantei Guvernului 45/2003 privind finantele publice locale 

- Art. 104 – (1) litera “t” din Legea 215/2001 privind administratia publica locala 

In temeiul prevederilor art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 

adopta urmatoarea 

HOTARARE 

Art. unic.  Se aproba asocierea Consiliului Judetean Alba cu Consiliul local al orasului 

Ocna Mures, Consiliile locale ale comunelor Noslac, Lunca Muresului, Unirea, Farau si Hopârta  
pentru accesarea de fonduri in vederea finantarii proiectului „Sistem de colectare selectiva si 

depozitare deseuri in zona orasului Ocna Mures si a comunelor Noslac, Lunca Muresului, 

Unirea, Farau si Hopârta” in cadrul programului PHARE 2003 CES – “ Investitii pentru proiecte 

mici de gestionare a deseurilor”; 

 Prezenta hotarare se publica de monitorul oficial al judetului Alba si se comunica: 

- Prefecturii Judetului Alba; 

- Directiei tehnice; 

- Directiei de dezvoltare si bugete; 

 

PREŞEDINTE, 

           Ion DUMITREL 

       

      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                   SECRETAR GENERAL, 

                                                                      Mariana HURBEAN 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2005 
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