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HOT�RÂRE 
privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnic�  jude�ean� de amenajare a teritoriului, 
urbanism �i lucr�ri publice pentru documenta�ia : Plan urbanistic zonal “Amenaj�ri bazine piscicole 
�i anexe, extravilan sat Balomir, comuna �ibot”  
 
 

Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�a ordinar� de lucru din data de 24.10.2007; 
 Luând în dezbatere: 

-expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind aprobarea avizului unic emis de 
Comisia tehnic�  jude�ean� de amenajare a teritoriului, urbanism �i lucr�ri publice pentru 
documenta�ia : Plan urbanistic zonal “Amenaj�ri bazine piscicole �i anexe, extravilan sat Balomir, 
comuna �ibot” ; 

-raportul de specialitate al Arhitectului �ef nr. 12.807/2007 privind aprobarea avizului unic 
emis de Comisia tehnic�  jude�ean� de amenajare a teritoriului, urbanism �i lucr�ri publice pentru 
documenta�ia : Plan urbanistic zonal “Amenaj�ri bazine piscicole �i anexe, extravilan sat Balomir, 
comuna �ibot” ;  

V�zând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 - "Comisia de amenajarea 
teritoriului, urbanism, infrastructur� �i mediu" 

Având în vedere prevederile : 
-art. 37 pct. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismul, 

modificat� �i completat� cu Legea nr. 289/2006; 
-art. 91 – (3), lit. f,  din Legea nr. 215/2001, republicat�, privind administra�ia public� 

local�; 
 În temeiul art. 97 – (1) din Legea nr. 215/2001, privind administra�ia public� local�, 
republicat�, adopt� prezenta: 
  

H O T � R Â R E : 
 

Art.unic. Se aprob� avizul unic nr.25/2007 emis de Comisia tehnic� jude�ean� de amenajare 
a teritoriului, urbanism �i lucr�ri publice pentru documenta�ia : Plan urbanistic zonal “Amenaj�ri 
bazine piscicole �i anexe”, extravilan sat Balomir, comuna �ibot – potrivit anexei – parte integrant� 
a prezentei hot�râri. 
 

Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 
-Institu�ia Prefectului -  Jude�ul Alba; 
-Compartimentul Arhitect �ef; 
-Direc�ia juridic� �i cancelarie; 
-Prim�ria comunei �ibot; 
-d-lui OPRI�AN MARIAN NICOLAE, mun. Alba Iulia, str. �tefan cel Mare, nr.9, jud. 

Alba. 
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