ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 24
privind aprobarea demersurilor pentru transferarea dreptului de administrare, de la ANAR - ABA
Mureş la UAT - oraş Zlatna, asupra terenurilor din albia minoră a pârâului Feneş, ocupate de elemente
ale proiectului "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 “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. art. 29, 34 al. 4,5,6, art. 50, 52, 53, 54 lit. h din Legea
107/1996 privind legea apelor 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 este de acord ca anterior începerii lucrărilor la obiectivul de investiţii
"Modernizare drumuri locale Zlatna: DC 173 Feneş – Bucium", să indeplinească demersurile legale pentru
transferarea dreptului de administrare, de la ANAR - ABA Mureş la UAT - oraş Zlatna, asupra
terenurilor din albia minoră a pârâului Feneş, ocupate de elemente ale proiectului "Modernizare
drumuri locale Zlatna: DC 173 Feneş – Bucium" finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Locală.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT şi Biroul
Dezvoltare Investiţii.

Zlatna, 14 martie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae
Prezenta se comunică la:
Instituţia Prefectului judeţul Alba
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,
SPGCL – ADPPJ, BFCIT, Birou DI
ZA/ZA
3 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 25
privind desemnarea unei persoane cu atribuţii de întocmire a Registrului de evidenţă a datoriei publice
locale şi Registrului de evidenţă a garanţiei publice locale

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 Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale şi Raportul de avizare al comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile capitolului I punctul 9 din anexa la Normele metodologice pentru
înregistrarea şi raportarea datoriei publice aprobate prin OMFP 1059/04/2008 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice cu completările şi
modificările ulterioare;
În temeiul art 45 al.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se desemnează domnul Corpade Dragoş, inspector în cadrul Biroului Buget Finanţe
Contabilitate Impozite şi Taxe Locale, pentru a îndeplini atribuţii de întocmire şi ţinere la zi a
Registrului de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrului de evidenţă a garanţiei publice locale.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii din
cadrul Primariei orasului Zlatna, SPGCL – ADPPJ şi Biroul BFCIT.

Zlatna, 14 martie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Prezenta se comunică la:
Instituţia Prefectului judeţul Alba,
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, BFCIT, Birou DI
ZA/ZA
3 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

