ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 57
privind modificarea bugetului proiectului „Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Zlatna şi
localităţile aparţinătoare”

Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţa „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 prin HCL 15/2009, modificată prin HCL 123/2010, s-a aprobat
proiectul „ Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Zlatna şi localităţile aparţinătoare”, finanţat prin
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1. „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”, cu un buget
total în sumă de 43.015.707,20 lei. După finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări şi
servicii şi după execuţia lucrărilor în proporţie de aproximativ 75% şi ca urmare a necesităţii executării
unor lucrări neprevăzute, se impune reaşezarea bugetului proiectului, între liniile bugetare, în
conformitate cu prevederile Contractului de finanţare nr. 1357/23.03.2011. Prin HCL 41/2014 s-a
aprobat modificarea bugetului proiectului dar prin adresa 16985/2014 ADR Centru solicită, în
principal, neincluderea corecţiilor financiare în buget.
Având în vedere prevederile art. 5 lit c şi d din anexa 4 la 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 şi art. 36 al. 2 lit. b şi al. 4 lit d din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată şi art. 44 din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale precum şi cerinţele impuse în
Ghidul solicitantului în vederea aplicării pentru obţinerea finanţării prin Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”,
Domeniul de intervenţie 2.1. „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane –
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1: Consiliul Local aprobă propunerea bugetului modificat al proiectului „Reabilitare şi
modernizare străzi în oraşul Zlatna şi localităţile aparţinătoare”, după cum urmează:
Valoare totală: în sumă de 41.123.485,61 lei, din care:
- Cheltuieli eligibile, total – 33.036.845,82 lei
- T.V.A 7.929.639,79 lei
Art. 2: Consiliul Local aprobă participarea la finanţarea proiectului, astfel:
- 2% din cheltuielile eligibile, adică 660.736,92 lei
- Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile în sumă de 157.000 lei

-

alte cheltuieli neprevăzute ce se vor efectua pe parcursul implementării proiectului, după
caz.
Art. 3: Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2014 se abrogă.
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii şi
Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate, Impozite şi Taxe Locale.

Zlatna, 6 iunie 2014

Preşedinte de şedinţă
Consilier Medrea Ioan

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică : Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar
şedinţă, Biroul BFCIT, Biroul DI
ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 58
privind actualizarea Devizului General aferent Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare şi extindere reţea canalizare oraş Zlatna, judeţul Alba”
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţa „de îndată”;
Văzând Nota de Fundamentare a primarului oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al Biroului
Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 2 al. 1, art 4 şi art. 5 lit d din anexa 4 ale 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. 10 al Ordinului MDLPL nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a
unor prevederi din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008 şi art. 38 al. 2 lit. b, al. 4 lit d şi f din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale republicată, art. 48 al Legii 273/2006 privind finanţele publice
locale şi HCL 14/2006 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate al obiectivului de investiţii
„Reabilitare şi extindere reţea canalizare oraş Zlatna, judeţul Alba” şi „Programul Operaţional Sectorial
de Mediu Axa Prioritară I - sectorul apă uzată”
In temeiul art 45 al.1 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1: În vederea accesării Programului Operaţional Sectorial de Mediu Axa Prioritară I sectorul apă uzată - Consiliul Local aprobă valoarea Devizului general aferent Studiului de Fezabilitate
actualizat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere reţea canalizare oraş Zlatna, judeţul
Alba” – în valoare de 62.296.694,0 lei (inclusiv T.V.A.).
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii
Zlatna, 6 iunie 2014

Preşedinte de şedinţă
Consilier Medrea Ioan

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul DI, Biroul BFCIT
ZA/ZA
3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 59
privind asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare,
modernizare şi dotare aşezământ cultural, sat Feneş, oraşul Zlatna, judeţul Alba", din surse proprii sau
atrase
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 Primăria oraşului Zlatna, a depus o Cerere de finanţare pentru accesare
fonduri nerambursabile în cadrul „Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru
aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea,
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept
public, din mediul rural şi mic urban.”, pentru reabilitarea Căminului Cultural din sat Feneş, proprietar
domeniul privat al Orasului Zlatna, inscris in CF 71052 - Zlatna.
Programul sus menţionat a fost aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului şi al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 1151/2206/2011. In
conformitate cu prevederile art. 2, aliniat (2) din Ordinul nr. 1328/2011 aşezămintele culturale şi
terenurile aferente, aparţinând domeniului privat al statului sau unităţilor administrativ - teritoriale, se
preiau în folosinţă gratuită, potrivit legii, de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., pe
perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol încheiat cu beneficiarii, cu specificaţia expresă că
aşezămintele culturale şi terenurile aferente sunt libere de orice sarcini şi că nu se află în litigiu.
Având în vedere prevederile art. 2, aliniat (2) Ordinului 1328/2011 al ministrului dezvoltării
regionale şi turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului
prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã
asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrãrilor de
construcţie a aşezãmintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul
reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezãmintelor culturale din mediul rural şi
obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezãmintelor culturale din
mediul mic urban, realizat prin Compania Naţionalã de Investiţii - S.A., prevederile Ordinului comun al
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
nr. 1151/2206/2011 şi art. 124 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 asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii
"Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului cultural, din satul Feneş, oraşul Zlatna, judeţul Alba",
din surse proprii sau atrase, în valoare de 96.789 lei, reprezentând 21.827 euro.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Dezvoltare
Investiţii, Biroul BFCIT, Serviciul Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna, activitatea
Administrarea Domeniului Public şi Privat, Juridic.
Zlatna, 6 iunie 2014
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Medrea Ioan
Secretar Zavragiu Adina
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL –
ADPP, BFCIT, DI, ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 60
privind acordarea unor recompense în bani elevilor din învăţământul preuniversitar, de pe raza oraşului
Zlatna, care au obţinut media generală 10, în anul şcolar 2013 - 2014
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţa „de îndată”;
Văzând Nota de Fundamentare a consilierului local Medruţ Maria Cristina, 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 art. 36 al. 2 lit. d şi al. 6 lit a pct 1 din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale republicată,
In temeiul art 45 al.1 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1: Acordarea unor recompense, în bani, elevilor din învăţământul preuniversitar, de pe raza
oraşului Zlatna, care au obţinut media generală 10, în anul şcolar 2013 - 2014, în sumă de 100 lei/elev.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Buget Finanţe
Contabilitate Impozite şi Taxe Locale.
Zlatna, 6 iunie 2014
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Medrea Ioan
Secretar Zavragiu Adina
Se comunică:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul BFCIT, Liceul „Corneliu
Medrea” Zlatna
ZA/ZA
3 ex

