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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea solicitarii de schimbare a modalitatii de gestiune a Centrului de 
management integrat al deseurilor Galda de Jos din cadrul proiectului „Sistem de 

management integrat al deseurilor in judetul Alba“  
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 septembrie 2014, 
 
 
 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitarii de schimbare 
a modalitatii de gestiune a Centrului de management integrat al deseurilor Galda de Jos 
din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba“ ; 
- Raportul Direcţiei Tehnice nr. 15.527/22.09.2014; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 49 din 26.03.2009 privind aprobarea Master 

Planului proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Alba” 
şi a „Listei de investiţii rezultată în urma prioritizării pe o perioadă de 30 de ani”; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 226/14.12.2011 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a contributiei Consiliului Judetean Alba 
la finantarea proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba“ 
finantat in cadrul Programului Operational Sectorial MEDIU. 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 16/24.01.2013 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate actualizat pentru proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in 
judetul Alba“ finantat in cadrul Programului Operational Sectorial MEDIU. 

 
Văzând: 

- GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru Axa Prioritară 2 POS – Mediu “Dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate 
istoric” – Domeniul major de intervenţie 1: “Dezvoltarea sistemelor de management al 
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia administratie publica locala, 
juridica si ordine publica. 
 

Având în vedere prevederile: 
- art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 91 alin. (3), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 
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În temeiul art. 97 şi a art. 115-(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 
 

HOTĂRĂRE 
 
Art. 1 Se aprobă solicitarea de schimbare a modalitatii de gestiune a Centrului de management 
integrat al deseurilor in judetul Alba din gestiune delegata in gestiune directa, urmand a se 
infiinta un operator de drept public.  
 
Art. 2 Prezenta solicitare se va transmite Autoritatii de Management a Programului Operational 
Sectorial Mediu, din cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, iar in situatia 
primirii aprobarii se va proceda la actualizarea Analizei Institutionale din cadrul Studiului de 
Fezabilitate aferent proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba“. 
 
Art. 3 Presedintele Consiliului Judetean Alba, Dl. Ion Dumitrel, prin Unitatea de Implementare a 
Proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba” va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
 
 
 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

- Autorităţii de Management a POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi 
Schimbarilor Climatice; 

- Instituţiei Prefectului  - Judeţul Alba; 
- Direcţiei tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

 
 
 
 PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 
 
                                                                                                        Contrasemneaza,  
                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
                                                                                                      Mariana HURBEAN 
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