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HOTARARE 
privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica  judeteana de amenajare a 

teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : „Plan Urbanistic Zonal – Extindere 
perimetru intravilan – Calea Motilor”, municipiul Alba Iulia 

 
 

 Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.03.2007; 
 Luand in dezbatere: 

• expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de 
Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru 
documentatia : “Plan Urbanistic Zonal – Extindere perimetru intravilan – Calea 
Motilor”, municipiul Alba Iulia; 

• raportul de specialitate al Arhitectului sef nr 3455/2007 privind aprobarea avizului unic 
emis de Comisia tehnica  judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari 
publice pentru documentatia : “Plan Urbanistic Zonal – Extindere perimetru intravilan – 
Calea Motilor”, municipiul Alba Iulia; 

Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – „Comisia de amenajare a 
teritoriului urbanism, ifrastructura si mediu” ; 

• Avand in vedere prevederile: 
o  art. 37 pct. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul, modificata si completata cu Legea nr. 289/2007; 
o art. 104 – (3), lit. f,  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala; 
 In temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu 
modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta: 
 
  

H O T A R A R E : 
 
 

Art unic. Se aproba avizul unic nr.7/2007 emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a 
teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : “Plan Urbanistic Zonal – Extindere 
perimetru intravilan – Calea Motilor”, municipiul Alba Iulia – potrivit anexei – parte integranta a 
prezentei hotarari. 

 
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica: 
- Institutiei Prefectului -  judetul Alba; 
- Compartimentul Arhitect sef; 
- Primaria Municipiului Alba Iulia. 
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