ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 61
privind punerea la dispoziţia Proiectului “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare în oraşul Zlatna şi în satele componente Vâltori, Podul lui Paul, Suseni, Pătrîngeni, Feneş,
Galaţi şi Valea Mică, judeţul Alba” a terenlui necesar realizării investiţiei
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 şi
ţinând cont de faptul că există oportunitatea de finanţare a Proiectului “Extinderea şi modernizarea
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Zlatna şi în satele componente Vâltori, Podul lui
Paul, Suseni, Pătrîngeni, Feneş, Galaţi şi Valea Mică, judeţul Alba” prin Programul Operaţional
Sectorial de Mediu (POS MEDIU 2007-201), Axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor
de apă şi apă uzată”.
Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit b şi al 4 lit f 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: Se aprobă punerea la dispoziţia Proiectului “Extinderea şi modernizarea sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Zlatna şi în satele componente Vâltori, Podul lui Paul, Suseni,
Pătrîngeni, Feneş, Galaţi şi Valea Mică, judeţul Alba” a terenului necesar realizării investiţiei,
identificat conform anexelor 1 şi 2, părţi integrante din prezenta hotărâre;
Art. 2: Obiectivul de investiţii “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare în oraşul Zlatna şi în satele componente Vâltori, Podul lui Paul, Suseni, Pătrîngeni, Feneş,
Galaţi şi Valea Mică, judeţul Alba” se va extinde şi moderniza pe terenul care aparţine Domeniului
Public al Oraşului Zlatna, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii şi
echipa de implementare a proiectului.
Zlatna, 19 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, echipa de
implementare a proiectului (Oltean Aurel Marin, Corpade Dragoş, Dani Crinela, Gutt Adriana Maria)
ZA/ZA
3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 62
privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2014
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive ale Primarului oraşului Zlatna, Raportul
de specialitate al Biroului BFCIT şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2014 prin care s-a aprobat proiectul
Bugetului Local pe anul 2014;
Având în vedere prevederile art. 14 şi 19 al. 2 din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale
republicată, Legii 356/2013 a bugetului de stat, Ordinului 720/2014 entru aprobarea Normelor
metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituþiilor publice autonome,
instituţiilor publice finanţate integral sau parþial din venituri proprii şi activitãţilor finanţate integral din
venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor
fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de
privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a
acestora şi art. 36 al. 2 lit b şi al. 4 lit a din Legea 215/2001 republicată;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Consiliul Local aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2014, prin modificarea
următoarelor anexe, părţi integrante din prezenta hotărâre:
anexa 1: Bugetul Local detaliat la Venituri pe capitole şi subcapitole şi la Cheltuieli pe capitole,
titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, cuprinzând ca părţi integrante anexele:
1A – Secţiunea de funcţionare
1B – Secţiunea de dezvoltare
anexa 2: Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi subvenţii de la Bugetul local, cuprinzând ca părţi integrante anexele:
1A – Secţiunea de funcţionare
1B – Secţiunea de dezvoltare
anexa 3: Programul de investiţii publice pe anul 2014
Art. 2: Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, Birou DI,
SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 19 iunie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Medrea Ioan

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la:
Instituţia Prefectului judeţul Alba
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Birou BFCIT, Birou DI, SPGCL, Compartiment RU
Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal de afişare, RECL pentru îndeplinirea procedurilor de
publicitate electronică, ZA/ZA 3 ex

