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ORAŞUL ZLATNA         
CONSILIUL LOCAL         

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 20 
privind  aprobarea D.A.L.I. şi indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare 

şi modernizare drumuri locale Zlatna: DC 173 Feneş – Bucium" finanţat în cadrul 
 Programului Naţional de Dezvoltare Locală 

 
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă „de îndată”; 
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 

Biroului Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local şi ţinând cont de faptul că există oportunitatea de finanţare a obiectivului “Reabilitare şi 
modernizare drumuri locale Zlatna: DC 173 Feneş – Bucium” prin Programul naţional de dezvoltare 
localã aprobat prin OUG 28/2013 cu completările şi modificările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 11 al. 14 din Ordinul 1851/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare localã, OUG 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare localã, cu completările şi modificările ulterioare, 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 
lucrãri de intervenţii, art. 44 şi 45 din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale, cu completările şi 
modificările ulterioare şi prevederile art. 36 al. 2 lit b şi al. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001  a 
administraţiei publice locale, republicată; 
 În temeiul art  45 al.1 din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi 
modernizare drumuri locale Zlatna: DC 173 Feneş – Bucium”, faza DALI (Documentaţie de avizare a 
lucrărilor de intervenţie), proiectant „VIAPROCONS” S.R.L., astfel: 
Principalii indicatori tehnici: 

− Lungime traseu L=11,700 km 
CONSOLIDARI TERASAMENTE 

− Reabilitare ziduri existente: L=1270 m 
− Protectie taluze: L=1036 m 
− Ziduri din pamint armat L=1205 m 
− Ziduri din gabioane: L=115 m 

LUCRARI  DRUM 
− Sistem rutier parte carosabila: S1+S2+S3:  S=66150 mp  
− Sistem rutier acostament: S4:  S=11182 mp  
− Santuri carosabile L=1032 m 
− Santuri pavate cu pereu din beton monolit: L=5964m 
− Podete tubulare noi 12 buc 



Indicatorii financiari 
Valoarea totală a investiţiei este de 12.417.480 lei, inclusiv TVA, reprezentând 2.770.955 euro. 
Valoarea C+M este de 11.448.448 lei, inclusiv TVA, reprezentând 2.554.716 euro. 
Curs lei/euro = 4,4813 lei, la data de 15.02.2014. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii din cadrul 
Primariei orasului Zlatna, SPGCL – ADPPJ şi Biroul BFCIT; 

 
 

 Zlatna, 4 martie 2014 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier  Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
 
Prezenta se comunică la: 
Instituţia Prefectului judeţul Alba Primar 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,  
SPGCL – ADPPJ, BFCIT, Birou DI  
 
 
 
ZA/ZA 
3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 21 
privind  asigurarea cofinanţării cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare şi 

modernizare drumuri locale Zlatna: DC 173 Feneş – Bucium” finanţat în cadrul 
 Programului Naţional de Dezvoltare Locală 

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă „de îndată”; 
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 

Biroului Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local şi ţinând cont de faptul că există oportunitatea de finanţare a obiectivului “Reabilitare şi 
modernizare drumuri locale Zlatna: DC 173 Feneş – Bucium” prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Localã aprobat prin OUG 28/2013 cu completările şi modificările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 11 al. 14 lit c şi art. 8 din Ordinul 1851/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare localã, OUG 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare localã, cu completările şi modificările ulterioare, 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 lucrãri de intervenţii, art. 44 şi 45 din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
completările şi modificările ulterioare şi prevederile art. 36 al. 2 lit b şi al. 4 lit. d din Legea nr. 
215/2001  a administraţiei publice locale, republicată; 
 În temeiul art  45 al.1 din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Consiliul Local asigură cofinanţarea proiectului „Reabilitare şi modernizare drumuri locale 
Zlatna: DC 173 Feneş – Bucium”, prin suportarea costurilor neeligibile ale proiectului, în sumă de 
256.983 lei. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii din cadrul 
Primariei orasului Zlatna, SPGCL – ADPPJ şi Biroul BFCIT; 

 
 

 Zlatna, 4 martie 2014 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier  Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 
 

Prezenta se comunică la: 
Instituţia Prefectului judeţul Alba Primar 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,  
SPGCL – ADPPJ, BFCIT, Birou DI  
 
ZA/ZA 
3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 22 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea investiţiei de mică infrastructură 

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 „de îndată”; 
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. 
2288/3.04.2014 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 şi HCL 
11/2014 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 

În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
HOTĂRĂŞTE 

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru realizarea investiţiei de mică infrastructură în 
cadrul obiectivului de investiţii „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 punctul 1 
din Documentaţia de autorizare a lucrărilor de intervenţie, proiectant SC GERY PROCOM SRL - 
J01/1175/1993. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT, din 
cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi Biroul DI. 

 
Zlatna, 4 martie 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 
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HOTĂRÂREA NR. 23 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, actualizat, al obiectivului de investiţii „Extinderea 
reţelei de apă potabilă pe teritoriul administrativ al oraşului Zlatna” 

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă „de îndată”; 
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 

Biroului Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local; 

Studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii „Extinderea reţelei de apă potabilă pe 
teritoriul administrativ al oraşului Zlatna”, a fost aprobat iniţial prin HCL 16/2006; 

Având în vedere prevederile 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 lucrãri de intervenţii, Ordinului MDLPL  nr. 863/2008 
pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008  şi 
art. 36 al. 2 lit. b, al. 4 lit d şi f din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, 
Convenţiei nr. 5541/SB/2006 privind finanaţarea şi implementarea subprogramului „Reabilitarea zonei 
foarte poluate Zlatna, judeţul Alba”, HG 571/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivelor de investiţii din cadrul subprogramului „Reabilitarea zonei foarte poluate Zlatna, judeţul 
Alba”, art. 44 şi 45 din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale, cu completările şi modificările 
ulterioare; 
 In temeiul art 45 al.1 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate actualizat, al obiectivului de investiţii „Extinderea 
reţelei de apă potabilă pe teritoriul administrativ al oraşului Zlatna”, proiectant S.C. Muro Instal SRL, 
proiect nr. 38/2014, revizuit 2014. 

 Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT, din 
cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi Biroul DI. 

 
Zlatna, 4 martie 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 
 
 ZA/ZA 3 ex  
 
 


