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 HOTĂRÂRE 
privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prelalabile în vederea declarării  

utilităţii publice de interes local a lucrării „Stadion – Cîmpeni” 

 Consiliul Judetean Alba întrunit în sedinţa ordinară din data de 26.02.2015; 
 Luând în dezbatere: 
-expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării 
prelalabile în vederea declarării  utilităţii publice de interes local a lucrării „Stadion Cîmpeni”; 
-raportul de specialitate al Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 2534/2015 la proiectul de 
hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prelalabile în vederea declarării  
utilităţii publice de interes local a lucrării „Stadion Cîmpeni”. 
 Văzand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2- Comisia amenajarea teritoriului, 
investitii, turism, mediu și gestionarea patrimoniului  judetului; 

Având în vedere prevederile: 
-art. 7 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; 
-art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura 

de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice 
pentru lucrări de interes naţional sau local coroborat cu art. 6 din Regulamentul de lucru al comisiilor 
pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes 
naţional sau local 

-art. 91- litera ”f”,  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 – (1) si art. 115 –(1), litera ”c”, din Legea nr. 215/2001, privind administratia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E : 

 

Art.1 În vederea declarării utilităţii publice de interes local a unor lucrarii „Stadion – Cîmpeni”, 
se numeşte Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice, în 
următoarea componenţă; 

Preşedinte: -doamna Coman Voichiţa Maria, arhitect şef al judeţului Alba; 
Membrii:    -domnul Trifa Mihail, viceprimar al oraşului Cîmpeni; 
                   -doamna Cramba Tania, arhitect şef al Oraşului Cîmpeni. 
Art.2 Secretariatul comisiei se asigură de către specialişti din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, numiţi prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judetean Alba nr. 15 din 28 
ianuarie 2015. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunică la: 
- Instituţia Prefectului -  Judeţul Alba; 
- Consiliul Local Cîmpeni; 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 
- Membrilor comisiei; 
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