
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA                     
CONSILIUL LOCAL                                                                                                  
 

HOTĂRÂREA NR. 49 
privind completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 37/17.04.2014 prin care s-a aprobat 

modificarea Statutului Asociaţiei PRO ZLATNA 
 

 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 şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de 
faptul că: 

- prin HCL 82/2013 s-a aprobat asocierea Oraşului Zlatna prin Consiliul Local Zlatna, pentru 
constituirea Asociaţiei PRO ZLATNA 

- Asociația îşi propune să organizeze activitatea membrilor săi prin formarea unui cluster economic, 
denumit “Tara Moţilor” pentru care va reprezenta Entitatea de Management a Clusterului - EMC, 
în care scop se impune modificarea statutului, aprobat prin HCL 82/2013 

- prin HCL 37/17.04.2014 s-a aprobat modificarea Statutului Asociaţiei PRO ZLATNA, legislaţia 
aplicabilă impunând întocmirea unui act adiţional la Statutul iniţial 
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 36 al. 2 lit e şi al 7 lit a din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRÂŞTE 
 

 Art. 1: Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 37/17.04.2014 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: „Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei PRO ZLATNA, prin Act adiţional, 
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

 Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 37/17.04.2014 rămân nemodificate. 
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT, din 

cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi persoanele nominalizate.  
 

 
Zlatna, 29 mai 2014 

 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
     Consilier  : Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 
 

Se comunică : 
Instituţiei Prefectului judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
SPGCL – ADPPJ, BFCIT, DI, Asociaţiei PRO ZLATNA, Persoane nominalizate 
 
 
TA/TA , 3 ex. 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                            
ORAŞUL ZLATNA         
CONSILIUL LOCAL           

 
 

HOTĂRÂREA NR. 50 
 

privind repartizarea apartamentului nr. 1, 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 înregistrat sub numărul 6121/2014 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. 1 amplasat 
în blocul ANL, solicitantului Adam Constantin Gigi, dosar nr. 36, care la evaluare a întrunit 43 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, 29 mai 2014 
 

  Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 
 Consilier: Medrea Ioan                                                                  Secretar Zavragiu Adina 
 
 
 
 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul BFCIT, Biroul, SPGC – 
ADPPJ, Adam Constantin Gigi 
 
 
TA/TA, 3 ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
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ORAŞUL ZLATNA         
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HOTĂRÂREA NR .51 

 
privind constatarea stării de necesitate în care se află numita Dafina Diana Maria 

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

Compartimentului Asistenţă socială, Ancheta socială şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local  
 Având în vedere prevederile art. 28 al. 2 şi 5 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 41 - 44 din din H.G. 50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 : Constată starea de necesitate în care se află numita Dafina Diana Maria, CNP 

2850226011181, cu domiciliul în satul Podul lui Paul, nr. 20, jud. Alba, ca urmare a situaţiei deosebite 
din punct de vedere financiar şi propune acordarea unui ajutor de urgenţă, în bani, constând în suma de 
450 lei. 
 Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Compartimentul Asistenţă socială, 
Biroul BFCIT din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 
 

 Zlatna, 22 mai 2014 
 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
     Consilier : Medrea Ioan                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 
 

 
 
 Se comunică : 
 
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba  
Primar, Dosar arhivă, Compartiment Asistenţă socială, Birou BFCIT, Dafina Diana Maria 
 
TA/TA, 3 ex. 
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HOTĂRÂREA NR. 52 

 
 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 şi Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Având în vedere prevederile art. 1 al. 3 din O.U.G. 19/2005, privind realizarea Ansamblului 
Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit c din Legea 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 respinge proiectul de hotarare privind acordarea catre Patriahia Romana a unui sprijin constand 
din lemn de stejar, din terenul cu vegetatie forestiera aflat in proprietatea Orasului Zlatna. 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC- ADPPJ, Biroul Buget Finanţe 
Contabilitate Impozite şi Taxe Locale. 
 

Zlatna, 29 mai 2014 
    Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează 

               Consilier: Medrea Ioan                                                             Secretar Zavragiu Adina 
 

 
Prezenta se comunică: 
 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC- ADPPJ, Biroul Buget 
Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale, Patriarhia Română 
TA/TA, 3 ex 
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ORAŞUL ZLATNA         
CONSILIUL LOCAL         

 
 

HOTĂRÂREA NR. 53 
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinara; 
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 
DRUM FORESTIER VALEA RINELII” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa IV – 
LEADER – Grupul de Actiune Local Valea Ampoiului –Valea Muresului, Submăsura 411.2 - 
Infrastructură de acces, creşterea animalelor, procesare primară, turism şi protecţia naturii; 
 Având în vedere prevederile 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 şi Proiectul nr. 262/2013 - proiectant „Via Procons” S.R.L.; 
 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  “MODERNIZARE 
DRUM FORESTIER VALEA RINELI”, faza DALI (Documentaţie de autorizare a lucrărilor de 
intervenţie) şi Proiectul Tehnic, astfel: 
- Lungimea traseului: 0,800 km 
- Suprafaţa totală a drumului de exploatare: 3435 mp 
- Durata de realizare a investiţiei: 5 luni 
- Valoarea totală a investiţiei: 497 817  lei, inclusiv TVA, reprezentand 111 899 euro. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii din cadrul 
Primariei orasului Zlatna 

 Zlatna, 29.mai 2014 
 
 
   Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier : Medrea Ioan                                                     Secretar Zavragiu Adina 

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



JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA         
CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA NR. 54 
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinara; 
 
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 
DRUM FORESTIER  VALEA RINELII” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa IV – 
LEADER – Grupul de Actiune Local Valea Ampoiului –Valea Muresului, Submăsura 411.2 - 125 
,,Infrastructură de acces, creşterea animalelor, procesare primară, turism şi protecţia naturii”, pentru 
asigurarea in bune conditii a exploatarii terenurilor forestiere prin : 

- viabilizarea conditiilor de transport lemnos in orice perioada; 
- pe timpul sederii sezoniere in zona(mai -iunie}, sporirea capacitatilor  de aprovizionare  a 

populatiei  cu alimente, materiale  si alte produse; 
- sporirea capacitatilor  de exploatare  in cazul zonelor forestiere   accesate  in zona  cu materiale  si 

alte produsein vederea desfasurarii activitatii agricole; 
- inbunatatirea conditiilor de transport; 

cresterea atractivitatii zonei din punct de vedere a accsibilitatii 
 
Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit b, al. 4 lit d şi al. 9 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: Consiliul Local al oraşului Zlatna îşi exprimă acordul cu privire la necesitatea,      

oportunitatea şi aprobarea Proiectului  “MODERNIZARE  DRUM FORESTIER VALEA RINELII” are 
ca obiectiv  general imbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 
sectorului forestier, în oraşul Zlatna pentru asigurarea in bune conditii a exploatarii terenurilor forestiere.  

Art. 2: Consiliul Local al oraşului Zlatna confirmă faptul că lucrările vor fi prevăzute în bugetul 
local pentru perioada de realizare a investiţiei, începând cu anul 2014. 
 Art. 3: Consiliul local îşi asumă angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi/sau 
reparare a investiţiei pe toată durata de funcţionare a acesteia şi, după caz, cofinanţarea investiţiei. 
Suprafata totala deservită de drumul de exploatare forestiera  este de 238,7 ha. 

Art. 4: Consiliul Local este de acord cu specificaţie asigurarea accesului public la investiţia 
realizată prin proiect fără taxe. 

Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Dezvoltare 
Investiţii, Biroul BFCIT, SPGCL – ADPPJ. 

Zlatna, 29.05.2014 
 
   Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier : Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului judeţul Alba,  
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,  
SPGCL – ADPPJ, BFCIT, Birou DI,  
TA/TA 
3X 



 
ROMÂNIA                                                                                                   
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA         
CONSILIUL LOCAL         

 
HOTĂRÂREA NR. 55 

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 ordinara ; 
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, 29 mai 2014 

 
   Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier: Medrea Ioan                                                         Secretar Zavragiu Adina 

 
 
Se comunică la:  
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT, 
Birou DI 
 
 TA / TA  
3 ex  
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HOTĂRÂREA NR. 56 

 
 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 şi Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Având în vedere prevederile art. 36 al 9 din Legea 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 : Dupa art. 4 din  Hotararii Consiliului Local al orasului Zlatna nr. 29/27.03.2014, se introduc 
art. 4.1 si art. 4.2 care vor avea urmatorul continut: 
             
         ,, Art. 4.1:   Se împuterniceşte dl. Todorescu Aurel, cu domiciliul în satul Galaţi, nr. 53, jud. Alba, 
CI seria AX, nr. 347154, CNP 1550102015393, jurist în cadrul Primăriei oraşului Zlatna să reprezinte 
Oraşul Zlatna, în faţa Notarului Public în vederea încheierii contractului de vânzare cumpărare, pentru 
imobilul teren , situat in intravilanul orasului Zlatna, inscris in CF 71161 - Zlatna , nr. top 6751/1, 
6752/1,” 
         ,, Art.4. 2: Taxele notariale, care cad în sarcina vanzatorului, se suportă din Bugetul local.” 
     
          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, Biroul 
BFCIT. 
 
 
 
 

Zlatna, 29 mai 2014 
 

  Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 
                                                                                                   Secretar Zavragiu Adina 
Consilier: Medrea Ioan 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPP, BFCIT, DI, dl. 
Todorescu Aurel 
TA/TA 
3 ex 
 


