ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 7
privind schimbarea denumirii unui obiectiv, aparţinând Domeniului public al oraşului Zlatna, din
„Cantina Primăriei oraşului Zlatna” în „Sala festivităţi Ampelum”
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
SPGC - ADPP şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile O.G. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu
modificările şi completările ulterioare Ordinul 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de
funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi art. 36
al. 5 lit d din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi avizul Comisiei judeţene
Alba pentru atribuire de denumiri nr. 2/4.02.2014, comunicat cu adresa 2435/G/SJ/27.01.2014;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă atribuirea următoarelor denumiri pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş
Zlatna, conform tabelului de mai jos:
Nr. crt.
1.

Descriere obiectiv
Cantina Primăriei oraşului Zlatna

Denumire
Sala festivităţi Ampelum

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie
Comunală al oraşului Zlatna, activitatea Administrarea Domeniului Public şi Privat, Juridic.
Zlatna, 20 februarie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPP, BFCIT, DI
Se afişează în locuri publice
ZA/ZA
3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 8
privind aprobarea Acordului de colaborare cu Grupul de iniţiativă din comunitatea de romi din
localitatea Pîrâul Gruiului, în vederea finanţării proiectului „O şansă pentru viitor” - Îmbunătăţirea
accesului la educaţie formală şi non - formală, pentru copii cu vârste între 3-15 ani, aflaţi în situaţii de
risc
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
SPGC - ADPPJ - persoană cu atribuţii de consilier expert pe problemele romilor înregistrat sub nr.
1436/11.02.2014 şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997, Ghidul solicitantului aferent
Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situații de risc şi Inițiative locale şi regionale pentru
reducerea inegalităților naționale şi promovarea incluziunii sociale", program finanțat prin intermediul
Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014 - linia de finanţare
“Local”, prevederile art. 36, alin. 2 lit. e şi alin 7 lit. a Legea nr. 215/2001 - republicată, privind
administraţia publică locală, prevederile Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială cu completările şi modificările ulterioare, precum
şi prevederile Dispoziţiei nr. 82/2014, emisă de Primarul oraşului Zlatna, privind înregistrarea, în
registrul special al Primăriei oraşului Zlatna, a Procesului-verbal de constituire a Grupului de iniţiativă
din comunitatea de romi din localitatea Pîrâul Gruiului, ca persoană juridică.
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă Acordul de colaborare cu Grupul de iniţiativă din comunitatea de romi din
localitatea Pîrâul Gruiului, conform anexei parte integrată din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT, din
cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi Biroul DI.
Zlatna, 20 februarie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC - ADPPJ, Biroul
BFCIT, Birou DI, Grupul de iniţiativă din comunitatea de romi din localitatea Pîrâul Gruiului
ZA/ZA 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 9
privind aprobarea sustenabilităţii proiectului „O şansă pentru viitor” - Îmbunătăţirea accesului la
educaţie formală şi non - formală, pentru copii cu vârste între 3-15 ani, aflaţi în situaţii de risc
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
SPGC - ADPPJ - persoană cu atribuţii de consilier expert pe problemele romilor, înregistrat sub nr.
1438/11.02.2014 şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997, Ghidul solicitantului aferent
Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situații de risc şi Inițiative locale şi regionale pentru
reducerea inegalităților naționale şi promovarea incluziunii sociale", program finanțat prin intermediul
Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014 - linia de finanţare
“Local”, prevederile art. 36 alin. 2 lit. d şi alin 6 lit. a pct. 1 şi 2 Legea nr. 215/2001 - republicată,
privind administraţia publică locală, prevederile Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă sustenabilitatea rezultatelor proiectului „O şansă pentru viitor” - Îmbunătăţirea
accesului la educaţie formală şi non - formală, pentru copii cu vârste între 3-15 ani, aflaţi în situaţii de
risc în conformitate cu Conţinutul Apelului de proiecte aferent Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi
în situații de risc şi Inițiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităților naționale şi promovarea
incluziunii sociale", program finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic
European (SEE) 2009-2014 - linia de finanţare “Local”, pe o periodă de minimum 5 ani, după perioada
de implementare a proiectului..
Art. 2: Se aprobă acoperirea unor costuri neeligibile, absolut necesare pentru implementarea
proiectului „O şansă pentru viitor” - Îmbunătăţirea accesului la educaţie formală şi non - formală,
pentru copii cu vârste între 3-15 ani, aflaţi în situaţii de risc în conformitate cu Conţinutul Apelului de
proiecte aferent Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situații de risc şi Inițiative locale şi
regionale pentru reducerea inegalităților naționale şi promovarea incluziunii sociale", program finanțat
prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014 - linia de
finanţare “Local” .
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT, din
cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi Biroul DI.
Zlatna, 20 februarie 2014
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Clonţa Nicolae
Secretar Zavragiu Adina
Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC - ADPPJ, Biroul
BFCIT, Birou DI, Grupul de iniţiativă din comunitatea de romi din localitatea Pîrâul Gruiului
ZA/ZA 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 10
privind acordarea dreptului de utilizare al spaţiilor şi terenului aferent, în interesul derulării
componentei de serviciile sociale de către grupul ţintă aferent proiectului „O şansă pentru viitor” Îmbunătăţirea accesului la educaţie formală şi non - formală, pentru copii cu vârste între 3-15 ani, aflaţi
în situaţii de risc
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
SPGC - ADPPJ - persoană cu atribuţii de consilier expert pe problemele romilor, înregistrat sub nr.
1439/11.02.2014 şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997, Ghidul solicitantului aferent
Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situații de risc şi Inițiative locale şi regionale pentru
reducerea inegalităților naționale şi promovarea incluziunii sociale", program finanțat prin intermediul
Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014 - linia de finanţare
“Local”, prevederile art. 36 alin. 2 lit. c şi alin 5 lit. a şi art. 124 Legea nr. 215/2001 - republicată,
privind administraţia publică locală, prevederile Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială cu completările şi modificările ulterioare, precum
şi prevederile HCL 50/27.04.2012 prin care s-a aprobat darea în administrare, Grupului Şcolar
„Corneliu Medrea” Zlatna, în prezent Liceul „Corneliu Medrea” a unor bunuri aparţinând Domeniul
public al oraşului Zlatna, afectate procesului de învăţământ.
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se acordă dreptul de utilizare al spaţiilor şi terenului aferent, în interesul derulării
componentei de serviciile sociale de către grupul ţintă aferent proiectului „O şansă pentru viitor” Îmbunătăţirea accesului la educaţie formală şi non - formală, pentru copii cu vârste între 3-15 ani, aflaţi
în situaţii de risc
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT, din
cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi Biroul DI.
Zlatna, 20 februarie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC - ADPPJ, Biroul
BFCIT, Birou DI, Grupul de iniţiativă din comunitatea de romi din localitatea Pîrâul Gruiului, Liceul
„Corneliu Medrea”
ZA/ZA 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 11
privind acordul realizării investiţiei de mică infrastructură, pe imobile aparţinând Domeniul public
al oraşului Zlatna, în cadrul proiectului „O şansă pentru viitor” - Îmbunătăţirea accesului la educaţie
formală şi non - formală, pentru copii cu vârste între 3-15 ani, aflaţi în situaţii de risc
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
SPGC - ADPPJ - persoană cu atribuţii de consilier expert pe problemele romilor, înregistrat sub nr.
1437/11.02.2014 şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997, Ghidul solicitantului aferent
Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situații de risc şi Inițiative locale şi regionale pentru
reducerea inegalităților naționale şi promovarea incluziunii sociale", program finanțat prin intermediul
Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014 - linia de finanţare
“Local”, prevederile art. art. 36 alin. 2 lit. d şi alin 6 lit. a pct. 1 şi 2 Legea nr. 215/2001 - republicată,
privind administraţia publică locală, prevederile Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială cu completările şi modificările ulterioare, precum
şi prevederile HCL 50/27.04.2012 prin care s-a aprobat darea în administrare, Grupului Şcolar
„Corneliu Medrea” Zlatna, în prezent Liceul „Corneliu Medrea” a unor bunuri aparţinând Domeniul
public al oraşului Zlatna, afectate procesului de învăţământ.
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă realizarea investiţiei de mică infrastructură, pe imobile aparţinând Domeniul
public al oraşului Zlatna, în cadrul proiectului „O şansă pentru viitor” - Îmbunătăţirea accesului la
educaţie formală şi non - formală, pentru copii cu vârste între 3-15 ani, aflaţi în situaţii de risc, derulat
prin Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru
reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale", program finanţat prin intermediul
Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 - linia de finanţare “Local”
Art. 2: Investiţia de mică infreastructură, precizată la aricolul 1 al prezentei hotărâri cuprinde:
- reabilitare clădire Şcoala Generală şi Grădiniţa - sat Pirita
- construire grup sanitar pentru elevi şi cadre didactice
- construire centrală termică pe combustibil lemn (cu păstrarea centralei alimentată la energie
electrică, pentru situaţii deosebite)
- instalaţii sanitare (pentru ministaţia de epurare şi pentru canalizare)
- extindere la instalaţia de încălzire
- instalaţii de alimentare cu apă menajeră din conductade apă industrială
- extindere instalaţii electrice la partea nou construită
- amenajări interioare
- amenajări trotuare (acces clădire şi perimetral clădire)
- sistematizare verticală
- amenajare teren joacă preşcolari şi dotări (topogan, balansoar, huiţuri 2 bucăţi, groapa nisip)

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT, din
cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi Biroul DI.
Zlatna, 20 februarie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC - ADPPJ, Biroul
BFCIT, Birou DI, Grupul de iniţiativă din comunitatea de romi din localitatea Pîrâul Gruiului, Liceul
„Corneliu Medrea”
ZA/ZA 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 12
privind asumarea obligaţiilor de întreţinere a obiectivului rezultat în urma execuţiei proiectului „O
şansă pentru viitor” - Îmbunătăţirea accesului la educaţie formală şi non - formală, pentru copii cu
vârste între 3-15 ani, aflaţi în situaţii de risc
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
SPGC - ADPPJ - persoană cu atribuţii de consilier expert pe problemele romilor, înregistrat sub nr.
1510/11.02.2014 şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997, Ghidul solicitantului aferent
Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situații de risc şi Inițiative locale şi regionale pentru
reducerea inegalităților naționale şi promovarea incluziunii sociale", program finanțat prin intermediul
Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014 - linia de finanţare
“Local”, prevederile art. 36, alin. 2 lit. e şi alin 7 lit. a Legea nr. 215/2001 - republicată, privind
administraţia publică locală, prevederile Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă asumarea obligaţiilor de întreţinere a obiectivului rezultat în urma execuţiei
proiectului „O şansă pentru viitor” - Îmbunătăţirea accesului la educaţie formală şi non - formală,
pentru copii cu vârste între 3-15 ani, aflaţi în situaţii de risc.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT, din
cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi Biroul DI.
Zlatna, 20 februarie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC - ADPPJ, Biroul
BFCIT, Birou DI, Grupul de iniţiativă din comunitatea de romi din localitatea Pîrâul Gruiului
ZA/ZA 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 13
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 47/30.04.2013
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
Serviciului Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna nr. 1544/2013 şi Raportul de avizare al
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit b şi al. 4 lit e din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, art. 1949 - 1954 din Codul Civil, Legea 72/2013 şi HCL 47/2013 prin care
s-a aprobat asocierea în participaţiune dintre Unitatea Administrativ Teritorială - oraş Zlatna şi S.C.
GRANIT STONE SRL în vederea exploatării terenului înscris în CF 4967 şi 4986, în suprafaţă totală
de 0,68 ha, aparţinând Domeniului privat al oraşului Zlatna, în scopul organizării şi exploatării unei
cariere de piatră.
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRÂRE
Art.1: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 47/30.04.2013 prin
modificarea punctului 4.2. din Contractul de asociere în participaţiune încheiat cu S.C. GRANIT
STONE SRL, astfel: subpunctul 4.2.3. se modifică şi va avea următorul cuprins:
„S.C. GRANIT STONE SRL. se obligă să demareze investiţia propusă în termen de maximum
14 luni de la data semnării contractului, în caz contrar contractul se consideră reziliat de drept, fără
punere în întârziere şi fără alte formalităţi prealabile.Termenul de începere al lucrărilor poate fi
prelungit numai cu acordul expres al Consiliului Local al oraşului Zlatna şi numai la cererea bine
motivată a S.C. GRANIT STONE SRL”.
Art. 2: Se împuterniceşte primarul oraşului Zlatna, domnul Ponoran Silviu să semneze actul
adiţional la Contractul de asociere în participaţiune, în conformitate cu modificarea aprobată la articolul
1 al prezentei hotărâri, precum şi toate actele care decurg din acesta.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC, Biroul BFCIT.
Zlatna, 20 februarie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică :
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar , Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul BFCIT, Biroul
Dezvoltare Investiţii, SPGC – ADPPJ, S.C. GRANIT STONE SRL
ZA/ZA
3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 14
privind repartizarea apartamentului nr. 15, amplasat în blocul ANL, în vederea închirierii
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
SPGCL - ADPPJ şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi
adresa MDRL nr. 23183/I.A/13.04.2009 prin care ni se comunică avizarea favorabilă a criteriilor de
acces la locuinţă stabilite prin HCL 93/2008 modificată prin HCL 108/2008 şi HCL nr.39/2009;
Având în vedere prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, art 14 al.4 lit.c din HG 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu
completările şi modificările ulterioare şi Legea 114/1996, legea locuinţei;
În temeiul art. 45 al. 1 şi 3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Consiliul Local aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a apartamentului nr. 15
amplasat în blocul ANL, solicitantei Beca Aurelia Liliana, dosar nr. 35, care la evaluare a întrunit 38
puncte.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGCL - ADPPJ din cadrul
Primăriei oraşului Zlatna, Biroul BFCIT şi Comisia socială, cu atribuţii în repartizarea locuinţelor
construite prin ANL
Zlatna, 20 februarie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică :
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul BFCIT, Biroul, SPGC
– ADPPJ, Beca Aurelia Liliana

ZA/ZA
3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 15
privind Planul de ordine şi siguranţã publicã al Poliţiei Locale Zlatna, pentru anul 2014
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
Serviciului Poliţie Locală şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 6 lit a din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, art. 24 din
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, aprobat prin HG 1332/2010, Ordinul
MAI 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţã publicã al
poliţiei locale, Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă Planul de ordine şi siguranţã publicã al Poliţiei Locale Zlatna, pentru anul
2014, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Poliţie Locală.
Zlatna, 20 februarie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţul Alba
- Primar, Persoane desemnate, Serviciul Poliţia Locală
- Poliţia oraşului Zlatna, se afişează la sediul Primăriei
ZA/ZA, 3 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 16
privind aprobarea Bugetului proiectului „O şansă pentru viitor” - Îmbunătăţirea accesului la
educaţie formală şi non - formală, pentru copii cu vârste între 3-15 ani, aflaţi în situaţii de risc
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
SPGC - ADPPJ - persoană cu atribuţii de consilier expert pe problemele romilor, înregistrat sub nr.
1812/2014 şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997, Ghidul solicitantului aferent
Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situații de risc şi Inițiative locale şi regionale pentru
reducerea inegalităților naționale şi promovarea incluziunii sociale", program finanțat prin intermediul
Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014 - linia de finanţare
“Local”, prevederile art. 36, alin. 2 lit. e şi alin 7 lit. a Legea nr. 215/2001 - republicată, privind
administraţia publică locală, prevederile Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă Bugetul proiectului „O şansă pentru viitor” - Îmbunătăţirea accesului la educaţie
formală şi non - formală, pentru copii cu vârste între 3-15 ani, aflaţi în situaţii de risc, conform anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT, din
cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi Biroul DI.
Zlatna, 20 februarie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC - ADPPJ, Biroul
BFCIT, Birou DI, Grupul de iniţiativă din comunitatea de romi din localitatea Pîrâul Gruiului
ZA/ZA 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 17
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
SPGCL - ADPPJ şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi
ţinând cont de faptul că în anexa 12 la HG 974/2002, cu completările şi modificările aprobate prin HG
245/2012, prin care s-a aprobat inventarul domeniului public al oraşului Zlatna sunt înscrise, printre
altele, următoarele poziţii, amplasate la adresa str. Piaţa Unirii, nr. 1, Zlatna:
- poziţia 462 - Clădire Nouă Şcoală Generală
- poziţia 454 - Atelier Şcoală
- poziţia 468 - Teren Incintă Şcoală Generală nouă
Imobilele se identifică cu următoarele Extrase de Carte funciară: CF 72558 - Zlatna - nr. top.
1430/1, CF - 71000 - Zlatna, nr. top. 1431, CF - 72555 - Zlatna, nr. top. 1432/1/1/1/2/1.
Având în vedere prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu modificările
şi completările ulterioare, anexa 12 la HG 974/2002, cu completările şi modificările ulterioare, prin
care s-a aprobat inventarul domeniului public al oraşului Zlatna, art. 3 al. 4, art. 4, art. 5 al. 1 şi din
Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare şi art. 36 al. 2 lit c şi al. 5 lit. c şi art. 120 din Legea 215/2001, republicată, art.
136 şi art. 137 al. 1 din Constituţia României;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Consiliul Local îşi însuşeşte Documentaţia de primă înregistrare imobil, privind imobilul
situat la adresa str. Piaţa Unirii, nr. 1, Zlatna, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie
Comunală al oraşului Zlatna – Administrarea Domeniului Public şi Privat, Juridic.
Zlatna, 20 februarie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică :
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, BFCIT, SPGC – ADPPJ,
ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 18
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
SPGCL - ADPPJ şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi
ţinând cont de faptul că în anexa 12 la HG 974/2002, cu completările şi modificările ulterioare, prin
care s-a aprobat inventarul domeniului public al oraşului Zlatna sunt înscrise, printre altele, următoarele
poziţii, amplasate la adresa sat Pirita nr. 42, judeţul Alba:
- poziţia 559 - Clădire Şcoală Generală
- poziţia 560 - Magazie şi grup sanitar
- poziţia 566 - Clădire grădiniţă
- poziţia 713 - Clădire Cămin Cultural
- poziţia 562 - Teren Incintă Şcoală Generală şi Cămin Cultural
Imobilele se identifică cu următoarele Extrase de Carte funciară: CF 72542 - Zlatna - nr. top. 6755,
CF - 72543 - Zlatna, nr. top. 6758, CF - 72541 - Zlatna, nr. top. 6756, CF 72545 - Zlatna - nr. top.
6757, CF 72547 - Zlatna - nr. top. 6760, CF 2564 - Zlatna - nr. top. 6759.
Având în vedere prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu modificările
şi completările ulterioare, anexa 12 la HG 974/2002, cu completările şi modificările aprobate prin HG
245/2012, prin care s-a aprobat inventarul domeniului public al oraşului Zlatna, art. 3 al. 4, art. 4, art. 5
al. 1 şi din Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările
şi completările ulterioare şi art. 36 al. 2 lit c şi al. 5 lit. c şi art. 120 din Legea 215/2001, republicată,
art. 136 şi art. 137 al. 1 din Constituţia României;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Consiliul Local îşi însuşeşte Documentaţia de primă înregistrare imobil, privind imobilul
situat la adresa sat Pirita nr. 42, judeţul Alba, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie
Comunală al oraşului Zlatna – Administrarea Domeniului Public şi Privat, Juridic.
Zlatna, 20 februarie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică :
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, BFCIT, SPGC – ADPPJ,
ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 19
privind unele măsuri pentru preluarea în administrarea oraşului Zlatna a bunului imobil situat în satul
Feneş, nr. 72, proprietatea Parohiei Ortodoxe Române din satul Feneş
cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
Serviciul Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna, activitatea Administrarea Domeniului
Public şi Privat, Juridic, înregistrat sub numărul 1814/2014 şi Raportul de avizare al comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că în temeiul Acordului semnat între
Guvernul României şi ţările donatoare Norvegia, Islanda, şi Liechtenstein există oportunitatea de
finanţare în baza schemelor de granturi “Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”.
Parohia Ortodoxă Română din satul Feneş, deţine în proprietate Biserica cu hramul „Naşterea
Maicii Domnului” şi terenul aferent, Biserica fiind înscrisă la poziţia 393 în lista monumentelor
istorice, aprobată prin Ordinul Ministerului Cultelor şi Culturii nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizatã, şi a Listei monumentelor istorice dispãrute. Biserica cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului”, din satul Feneş, monument istoric, necesită lucrări de restaurare, iar
pentru obţinerea finanţării, aplicant eligibil este administraţia locală, ca urmare se impune preluarea, în
administrarea Oraşului Zlatna a bunurilor imobile respective, urmând să implementeze proiectul
“Conservare, restaurare Biserică monument istoric (1750) cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”,
Feneş, Zlatna, judeţul Alba”.
Având în vedere prevederile prevederile art. 36 alin.2 lit, d, alin.6 lit.a, pct.10 din Legea nr. din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă preluarea în administrarea Oraşului Zlatna, a bunului imobil situat în satul
Feneş, nr. 72, identificat în CF. 71452 - Feneş, provenită din conversia pe hârtie a CF 107 - Feneş, nr.
top. 217 şi 218, în vederea implementării proiectului “Conservare, restaurare Biserică monument istoric
(1750) cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, Feneş, Zlatna, judeţul Alba”.
Art. 2: Se aprobă contractul de administrare a bunului imobil identificat la art.1, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Se aprobă mandatarea primarului oraşului Zlatna dl. ing. Ponoran Silviu, pentru a semna
contractul de administrare, aşa cum acesta este prezentat în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public de
Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna, activitatea Administrarea Domeniului Public şi Privat,
Juridic, Biroul BFCIT, Biroul Dezvoltare Investiţii.
Zlatna, 20 februarie 2014
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Clonţa Nicolae
Secretar Zavragiu Adina
Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPP, BFCIT, DI,
Parohia Ortodoxă Feneş, Se afişează la sediul Primăriei, ZA/ZA, 3 ex

www.ora
anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 19/20.02.2014

CONTRACT DE ADMINISTRARE
încheiat azi _______________
între:
1. Oraşul Zlatna, reprezentat legal prin primar ing. Ponoran Silviu, cu sediul în Zlatna, str. Calea
Moţilor nr. 12, având cod fiscal nr. _________ şi contul bancar_______________, deschis la
Trezoreria Alba Iulia în calitate de administrator, pe de o parte, şi
2. Parohia Ortodoxă Română din satul Feneş, reprezentată legal prin preot paroh Teodorescu Eugen,
având sediul în Satul Feneş, nr. 10, codul fiscal nr. 22970521 şi contul bancar ___________ deschis la
_______________, în calitate de proprietar, pe de altă parte
Părțile cunoscând următoarele prevederi legale:
a) Legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și
completările ulterioare;
b) Hotărârea Consiliului Local nr. 19/20.02.2014 prin care s-a aprobat preluarea în administrare a
bunului imobil din satul Feneş nr. 72
c) Hotârârea Consiliului Parohial înscrisă în Procesul Verbal nr. 9/16.02.2014 de aprobare a dării în
administrare a bunului imobil situat în satul Feneş nr. 72, în favoarea Oraşului Zlatna au convenit la
încheierea prezentului
CONTRACT de ADMINISTRARE
Obiectul contractului
Art. 1: Obiectul contractului de administrare îl constituie bunul imobil situat în satul Feneş nr.
72, identificat în CF. 71452 - Feneş, provenită din conversia pe hârtie a CF 107 - Feneş, nr. top. 217 şi
218.
Scopul contractului
Art.2: Părţile încheie prezentul contract de administrare, având în vedere următoarele
considerente:
1.
există oportunitatea de finanţare pentru proiectul “Conservare, restaurare Biserică
monument istoric (1750) cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, Feneş, Zlatna, judeţul
Alba”, în temeiul Acordului semnat între Guvernul României şi ţările donatoare Norvegia,
Islanda, şi Liechtenstein, în baza schemelor de granturi “Conservarea şi revitalizarea
patrimoniului cultural şi natural”
2.
interesul ambelor părţi de a restaura un imobil, înscris în Lista monumentelor istorice,
în beneficiul ambelor părţi:
A. proprietarul îşi va desfăşura activitatea într-un lăcaş de cult, în condiţii mult mai optime
B. administraţia locală, în îndeplinirea strategiei de atragere a turiştilor în zonă, beneficiază de un
edificiu căutat de vizitatori şi totodată îşi îndeplineşte atribuţiile înscrise la articolul 36 al. 2 lit.
d, al. 6 lit. a pct. 10 din Legea 215/2001 privind conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a
monumentelor istorice şi de arhitecturã

www.oradea.ro
Art. 3: În baza contractului de administrare, administratorul va exercita asupra imobilului
următoarele drepturi:
a) dreptul de folosință gratuită
b) dreptul de a realiza lucrările de investiții, aferente proiectului “Conservare, restaurare Biserică
monument istoric ( 1750 ) cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, Feneş, Zlatna, judeţul Alba”,
finanţat în baza schemelor de granturi “Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”.
Art. 4: Durata contractului de administrare este egală cu durata de implementare a proiectului
“Conservare, restaurare Biserică monument istoric (1750) cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”,
Feneş, Zlatna, judeţul Alba”, fără a se depăşi 3 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor.
Art. 5: Pentru administrarea imobilului, Oraşul Zlatna, nu datorează proprietarului chirie,
redevenţă sau alte obligații sub formă bănească, fiecare dintre părțile contractului exercitându-şi
drepturile şi obligațiile ce decurg din contractul de administrare.
Art. 6: Pe perioada de administrare impozitele, taxele, utilităţile cad în sarcina proprietarului.
Art 7: Proprietarul se obligă să pună la dispoziţia administratorului, bunul imobil, care face
obiectul prezentului contract, în termen de 10 zile de la data înştiinţării scrise, prin proces verbal de
predare primire.
Art. 8: Administratorul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate în interesul
beneficiarului, comportându-se ca un bun proprietar.
Art. 9: Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în
prezentul contract părţile răspund potrivit legislaţiei în vigoare.
Art. 10: Raporturile contractuale încetează prin restituirea bunului la expirarea termenului
prevăzut în contract, în stare corespunzătoare şi cu toate investiţiile realizate prin grija
administratorului care vor rămâne de drept proprietarului.
Art. 11: În caz de nerespectare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract acesta se rezilează
prin acordul părţilor sau prin hotarâre judecătorească irevocabilă
Art. 12: Litigiile dintre părţile contractante, în cazul în care nu vor fi soluţionate pe cale
amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.
Oraşul Zlatna reprezentat legal
prin primar ing. Ponoran Silviu

Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Parohia Ortodoxă Română din satul Feneş
reprezentată legal prin preot paroh Teodorescu Eugen
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia
Zlatna, 20 februarie 2014
Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

