ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 63
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
secretarului şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont
de faptul că prin HCL 43/2014 s-a ales presedinte de şedinţă, pe o perioada de trei luni, începind cu
data de 29 aprilie 2014 şi până în data de 29 iulie 2014, domnul consilier Medrea Ioan. La şedinţa
ordinară din 26 iunie 2014 domnul Medrea Ioan a anunţat că, din motive obiective, nu poate particiapa,
ca urmare se impune desemnarea unui preşedinte de şedinţă.
Având în vedere prevederile art. 9 al. 1 şi art. 10 din OG 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, art. 35 al. 1 din Legea 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată HCL 18/2013 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului Zlatna;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE

Art. unic: Se alege presedinte de şedinţă, pe perioada prezentei şedinţe, domnul consilier Bunea
Ioan.
Zlatna, 26 iunie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Bunea Ioan

Se comunică :
Instituţia Prefectului judeţul Alba,
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,
ZA/ZA, 3 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 64
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba;
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
Seviciului B.F.C.I.T. şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 571/2003, Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 44/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte
taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010
- Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală
- art. 27 şi art. 36, alin. 4, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
In temeiul art. 45, alin. 2 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,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă impozitele şi taxele locale, pentru anul 2015, conform anexelor I - XXI, părţi
integrante din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Biroul BFCIT din cadrul Primăriei oraşului
Zlatna.
Zlatna, 26 iunie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Bunea Ioan

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică:
Instituţia Prefectului - jud. Alba
Primar, Dosar arhivă
Dosar şedinţă
Biroul B.F.C.I.T.
Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal de afişare, RECL pentru îndeplinirea procedurilor de
publicitate electronică
ZA/ZA
3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 65
privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Ortodoxe din satul Izvorul Ampoiului
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba întrunit în şedinţă ordinară;
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 a comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că Biserica Ortodoxă din satul Izvorul
Ampoiului, reprezentată de preotul paroh, prin cererea înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub
numărul 7251/2014, solicită acordarea unui sprijin financiar pentru executarea unor reparaţii interioare
şi exterioare la casa parohială precum şi pentru achiziţionarea unei centrale termice. Având în vedere
faptul că de curând a fost instalat un nou preot paroh care împreună cu familia intenţionează să
locuiască în sat, alături de enoriaşi, dar şi realitatea că pentru asigurarea unor condiţii decente de trai se
impun unele reparaţii la casa parohială, acordarea unui sprijin financiar va avea un efect pozitiv asupra
întregii comunităţi. Mai mult, există o centrală termică achiziţionată, în plus, pentru Centrul Comunitar
de zi al persoanelor vârstnice care ar putea fi de folos casei parohiale până când, din surse proprii îşi va
putea achiziţiona acest bun.
Având în vedere prevederile art. 3 alin. 2 din Ordonanța Guvernului României nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 al. 2 şi 3, art. 5 şi art. 14 al. 1
din HG 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, art. 27 al. 1 din Legea 489/2006 privind
libertatea religioasã şi regimul general al cultelor, Legii 273/2006 a finanţelor publice locale cu
completările şi modificările ulterioare, 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit c, art. 121 al. 1 şi art. 124 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 aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare de 10.000 lei Bisericii Ortodoxe din satul
Izvorul Ampoiului, în vederea realizării unor lucrări de reparaţii la Casa Parohială.
Art. 2: Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Biserica Ortodoxă din satul
Izvorul Ampoiului a centralei termice care aparţine inventarului Primăriei oraşului Zlatna - gestiunea
Centru Comunitar de Zi - număr inventar 2066.
Art. 3: Biserica Ortodoxă din satul Izvorul Ampoiului va prezenta Biroului Buget Finanţe Contabilitate
Impozite şi Taxe Locale note justificative (deconturi) privind modul de cheltuire a ajutorului financiar,
acordat conform articolului 1 al prezentei hotărâri.
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Buget Finanţe Contabilitate
Impozite şi Taxe Locale.
Zlatna, 26 iunie 2014
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Bunea Ioan
Secretar Zavragiu Adina
Prezenta se comunică
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul Buget Finanţe
Contabilitate Impozite şi Taxe Locale, Biserica Ortodoxă din satul Izvorul Ampoiului
ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 66
privind tipurile de activităţi şi instituţii din comunitate în cadrul cărora poate fi prestată munca
neremunerată, în folosul comunitãţii, în vederea executării pedepselor, mãsurilor educative şi a
celorlalte mãsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate

Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al dlui Todorescu Aurel - jurist şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local;
Având în vedere prevederile art. 43 al. 3 şi 4 din Legea 253/2013 privind executarea pedepselor,
a mãsurilor educative şi a altor mãsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal, art. 36 al. 2 lit. d şi al 6 pct. 7 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată;
In temeiul art 45 al.1 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: În vederea executării pedepselor, mãsurilor educative şi a celorlalte mãsuri dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, la nivelul Unităţii Administrativ
Teritoriale - oraş Zlatna se stabilesc următoarele tipuri de activităţi şi instituţii din comunitate în cadrul
cărora poate fi prestată munca neremunerată, în folosul comunitãţii:
- întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a drumurilor
- pãstrarea curãţeniei şi igienizarea localitãţii
- desfãşurarea de activitãţi în folosul cãminelor pentru persoane vârstnice, al grãdiniţelor, şcolilor
şi al altor aşezãminte social-culturale.
Art. 2: Primarul oraşului Zlatna, prin persoanele împuternicite, asigură supravegherea executării
acţiunilor, stabilind conţinutul activitãţilor, condiţiile în care aceasta se realizeazã, programul de lucru,
precum şi alte detalii prevăzute de legislaţia aplicabilă.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie
Comunală şi persoanele împuternicite de Primarul oraşului Zlatna, prin dispoziţie.
Zlatna, 26 iunie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Bunea Ioan
Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar
Dosar arhivă, Dosar şedinţă
SPGC
Se afişează la loc vizibil
ZA/ZA 3 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 67
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului "Modernizare infrastructură rutieră in
oraşul Zlatna – Etapa I", faza DALI
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
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 se intenţionează depunerea unei cereri de finanţare pentru obiectivul
"Modernizare infrastructură rutieră in oraşul Zlatna – Etapa I", în conformitate cu cerinţele OUG 28/2013
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală
Având în vedere prevederile art. 7 ale Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, OUG 28/2013 pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Local şi art. 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit a pct 4 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 indicatorii tehnico economici ai proiectului "Modernizare infrastructură rutieră
in oraşul Zlatna – Etapa I", faza DALI, după cum urmează:
Principalii indicatori tehnici:
- Lungime traseu L = 5,074 km profil transversal nivel teren/mixt, cu parte carosabila si rigole
carosabile sau pavate (pereu din beton)
- Ziduri din gabioane: L = 1120 m
- Rigole carosabile L = 5224 m
- Santuri pavate cu pereu din beton monolit: L = 1060 m
- Podete tubulare noi 12 buc
- Podete dalate noi 6 buc
Indicatori financiari:
Valoarea totală a investiţiei este de 5.176.347 lei, inclusiv TVA, reprezentând 1.177.245 euro.
Valoarea C+M este de 4.723.332 lei, inclusiv TVA, reprezentând 1.074.217 euro.
Curs de schimb: 1 euro = 4,3970 lei - la data 19.06.2014, data intocmirii devizului general
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, 26 iunie 2014
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Bunea Ioan
Secretar Zavragiu Adina
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL –
ADPP, BFCIT, DI, Se afişează la sediul Primăriei
ZA/ZA, 4 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 68
privind asigurarea cofinanţării cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiţii "Modernizare
infrastructură rutieră in oraşul Zlatna – Etapa I", în valoare de 93.341 lei.
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
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 se intenţionează depunerea unei cereri de finanţare pentru obiectivul
"Modernizare infrastructură rutieră in oraşul Zlatna – Etapa I", în conformitate cu cerinţele OUG 28/2013
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi Ordinului 1851/2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013;
Având în vedere prevederile art. 8 şi art. 11, aliniat 14, litera c din Ordinul 1851/2013 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, OUG 28/2013
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Local şi art. 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit a pct 4 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 asigură cofinanţarea proiectului "Modernizare infrastructură rutieră in
oraşul Zlatna – Etapa I", prin suportarea costurilor neeligibile ale proiectului, în sumă de 93.341 lei.
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, 26 iunie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Bunea Ioan

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL –
ADPP, BFCIT, DI, Se afişează la sediul Primăriei
ZA/ZA, 4 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 69
privind actualizarea Devizului General aferent Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare şi extindere reţea canalizare oraş Zlatna, judeţul Alba” – în valoare de 50.239.269,0 lei
fără T.V.A
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţa ordinară;
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 prin HCL 58/2014 s-a aprobat 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.). În urma discţiilor purtate cu
consultantul care întocmeşte documentaţia necesară accesării Programului Operaţional Sectorial de
Mediu Axa Prioritară I - sectorul apă uzată s-a cerut ca hotărârea să cuprindă sumele fără TVA.
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 50.239.269,0 lei fără T.V.A.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii.
Zlatna, 26 iunie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Bunea Ioan

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 70
privind demisia domnului Clonţa Nicolae din Consiliul de Administraţie al Liceului „Corneliu
Medrea” Zlatna şi desemnarea unui nou reprezentant
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând proiectul de hotărâre al primarului oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
secretarului şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local şi ţinând cont
de faptul că prin HCL 88/2.08.2012 s-a desemnat ca reprezentant în Consiliul de Administraţie al
Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna, domnul viceprimar Clonţa Nicolae. Prin adresa nr.
7412/23.06.2014 domnul Clonţa Nicolae îşi prezintă demisia din această funcţie.
Având în vedere prevederile art. 96 al. 3 din Legea învăţământului nr. 1/2011 coroborat cu Art.
I din Ordinul 5619/2010 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi art. 36
al. 2 lit d, al. 6 lit. a pct. 1;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Consiliul Local al oraşului Zlatna ia act de demisia domnului viceprimar Clonţa Nicolae
din Consiliul de Administraţie al Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna.
Art. 2: Se desemnează dl. Demenic Daniel ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de
Administraţie al Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Compartimentul Resurse Umane
şi Biroul BFCIT, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.

Zlatna, 26 iunie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Bunea Ioan

Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă
Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna
dl. Clonţa Nicolae, dl. Clonţa Nicolae

ZA/ZA
3 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 71
privind completarea inventarului Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş
Zlatna cu terenul „Drum Pătrângeni”, înscris în CF 4 - Pătrângeni, în suprafaţă totală de 4271,00 mp.
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 pentru Drumul care traversează satul Pătrângeni, înscris în CF 4 - Pătrângeni, sub nr.
top. 340 şi 451, în suprafaţă totală de 4271,00 mp.,carte funciară sistată, sunt valabile afirmaţiile:
- prin lege nu a fost declarat bun de uz sau de interes public naţional ori judeţean
- nu este cuprins în HG 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, cu completările şi modificările ulterioare
- nu este cuprins în inventarul domeniului public al judeţului Alba aprobat prin HG 974/2002,
modificată şi completată cu HG 245/2012, privind atestarea domeniului public al judeţului
Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba
- nu este cuprins în inventarul Domeniului Public al oraşului Zlatna aprobat prin HG 974/2002
anexa 12, modificată şi completată cu HG 245/2012
- nu este cuprins în lista terenurilor aflate la dispoziţia Comisiei orăşeneşti Zlatna pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, lista cuprinzând alte terenuri cu o
suprafaţă totală ce acoperă necesarul de restituit foştilor proprietari
- nu se regăseşte pe lista terenurilor aflate în administrarea ADS, fiind teren situat în intravilan,
dealtfel zona Zlatna nefiind cooperativizată
Având în vedere prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu
modificările şi completările ulterioare, anexa 12 la HG 974/2002, modificată şi completată cu HG
245/2012 prin care s-a aprobat inventarul domeniului public al oraşului Zlatna, art. 3 al. 4, art. 9 al. 1 şi
art. 22 din Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările
şi completările ulterioare şi art. 36 al. 2 lit c şi al. 9, art. 119 şi art. 120 din Legea 215/2001 republicată,
HG 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu
completările şi modificările ulterioare şi art. 136 al. 1 - 4 din Constituţia României;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Consiliul Local aprobă completarea inventarului Domeniului Public al Unităţii
Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu terenul „Drum Pătrângeni”, înscris în CF 4 - Pătrângeni, în
suprafaţă totală de 4271,00 mp.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT, din
cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 26 iunie 2014
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Bunea Ioan
Secretar Zavragiu Adina
Se comunică :
Instituţia Prefectului judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPPJ, BFCIT, DI
ZA/ZA 4 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 72
privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin Domeniului Public al oraşului Zlatna
Consiliul Local Zlatna întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 iunie 2014;
Luând în dezbatere:
-

-

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Zlatna;
Văzând:
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 20 din 10 februarie 2011 privind achiziţionarea unui teren în
oraşul Zlatna, în suprafaţă totală de 34398 mp;
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 70 din 30 iunie 2011 privind achiziţionarea unui teren în
oraşul Zlatna, în suprafaţă totală de 612 mp (în jurul blocului ANL);
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 27 din 29 martie 2012 privind achiziţionarea unui teren în
oraşul Zlatna, în suprafaţă totală de 1407 mp;
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 27 din 29 martie 2012 privind achiziţionarea unui teren în
oraşul Zlatna, în suprafaţă totală de 3367 mp;
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 110 din 22 octombrie 2012 privind cumpărarea în domeniul
public al oraşului Zlatna a unui teren în oraşul Zlatna, în suprafaţă totală de 1266 mp;
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 110 din 22 octombrie 2012 privind cumpărarea în domeniul
public al oraşului Zlatna a unui teren în oraşul Zlatna, în suprafaţă totală de 1149 mp;
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr nr. 110 din 22 octombrie 2012 privind cumpărarea în
domeniul public al oraşului Zlatna a unui teren în oraşul Zlatna, în suprafaţă totală de 3334 mp;
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr nr. 110 din 22 octombrie 2012 privind cumpărarea în
domeniul public al oraşului Zlatna a unui teren în oraşul Zlatna, în suprafaţă totală de 921 mp;
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 110 din 22 octombrie 2012 privind cumpărarea în domeniul
public al oraşului Zlatna a unui teren în oraşul Zlatna, în suprafaţă totală de 2005 mp;
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 110 din 22 octombrie 2012 privind cumpărarea în domeniul
public al oraşului Zlatna a unui teren în oraşul Zlatna, în suprafaţă totală de 4945 mp;
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 115 din 25 octombrie 2012 privind achiziţionarea unui teren
în oraşul Zlatna, în suprafaţă totală de 1912 mp (în jurul blocului 25, str. Decebal);
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 129 din 19 noiembrie 2012 privind achiziţionarea unui spaţiu
“STARE CIVILĂ” în oraşul Zlatna, în suprafaţă totală de 70,20 mp;
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 129 din 19 noiembrie 2012 privind achiziţionarea unui teren
în oraşul Zlatna, în suprafaţă totală de 1145 mp (în jurul blocului 26);
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 95 din 30 septembrie 2013 privind achiziţionarea unui teren
în oraşul Zlatna, sat Galaţi în suprafaţă totală de 5401 mp;
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 110 din 31 octombrie 2013 privind achiziţionarea unui teren
în oraşul Zlatna, în suprafaţă totală de 9549 mp;
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 125 din 18 decembrie 2013 privind modificarea şi
completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Zlatna;

-

Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 127 din 23 decembrie 2013 privind completarea Domeniului
Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu terenul “Drum de exploatare agricolă
ŞESURI”, identificat cu C.F. nr. 178 – Zlatna, nr. top. 11954, în suprafaţă de 7370 mp;
- Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 128 din 23 decembrie 2013 privind modificarea şi
completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Zlatna;
- Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 71 din 26 iunie 2014 privind completarea Domeniului Public
al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu terenul “Drum PĂTRÎNGENI”, identificat cu
C.F. nr. 4 – Pătrîngeni, nr. top. 340 şi 451, în suprafaţă de 4271 mp.
Având în vedere prevederile:
- Art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Art. 7 lit. b) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului României nr. 548 / 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor;
- Hotărârii Guvernului României nr. 974 / 2002 privind atestarea domeniului public al judeţului
Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi
completările ulterioare, Anexa nr. 12 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
oraşului Zlatna.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art. 1: Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Zlatna, însuşit prin
Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 36 din 27.06.2001 şi atestat Hotărârea Guvernului României nr.
974/2002 cu completările aduse prin Hotărârea Guvernului României nr. 245/2012, se completează
după cum urmează:
- după poziţia nr. 873, se completează cu 17 noi poziţii, poziţiile nr. 874 – 890, având elementele de
identificare cuprinse în anexa – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2: Hotărârile Consiliului Local Zlatna nr. 125 / 18.12.2013 şi nr. 128 / 23.12.2013 se
revocă.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte SPGCL – ADPPJ şi
BFCIT.
Zlatna, 26 iunie 2014
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Bunea Ioan
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică :
Instituţia Prefectului judeţul Alba
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPPJ 2 ex dintre care 1 original pentru Consiliul
Judeţean Alba, BFCIT, DI

ZA/ZA, 4 ex
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167

517

Masadc ccl pulin l5 tonc,dar mai micddc l8 lone

5t7

I t69

N4asa
dc cel pu[in l8 tonc

5t7

I 169

axe

a ii c i i d cI T t o n c
a s a d c c cpl u l i n1 5t o n c , d a r m m

1.

7.
II

133

I

I33

|

23'

Masadc cel pulin l7 lo n c ,d a rmo it n ic l d e l9 t o n c

231

414

Masadc oelputin l9t()nc,darmaimicilde 2l tono

474

615

\4asade cel pu,tin2 | lone,dar mai mich dc 23 tone

6t5

947
| 472

Vasade ccl pulin 2l lonc,dar nrai mic?ide 25 tonc

947

\4asade cel pulin 25 tone,dar mai mici dc 26 tone

947

1472

de ccl pulin26 t(nrc
fMasc

947

14'.12

alxc
M.rsirclcccl ntrtirr2 I ior(. (laf ttllti rnicli(lc 25 iorr(i

615

|
':
!

r z:
tr.

Masadc cel pulin 'q tone.darmai micade J I lone

2291

de cel pulin 31 1one,daf mai micl de J2 tone

229|
2291

asade celpulin 32 tone

(autovehicule
articulatesao trenuri rutiere)d€ transportmarf
mbinafii de autovehicule
cu masatotald maximi autorizati €gali sau mai mrre de 12 tone pcrsoanejuridicc

bruti incircati maximi admise
umdruldeaxe$i greutatea

mpozitul(lei/an)
otor(oareJ
slslemoe
de
Itesisteme

srcpcntnr

mxticd

ele motoare
ivalentel

+laxe
a deoelpulinl2 tonc,darmaimicirde I4 tonc
i
ld c l6 t o n c
adeoel pulin l4 t o n e , d a rma mic
a de cel pu,tinl6 tonc.darmai rnici de llJlnnc

Ny'asa
decelpulinl8 tone,darrnaimioiclc20tonc
dsado ccl plrtin20 lolro.drf nlai mici de 22 tone
asacleccl pulin22 tone,dar mflimici de 23 tone
a de cel pufin23 tonc,darmai mic5de 25 lone
asade cel pu{in25 tone,dar mri nrici de 2ll tonc

l3t0

asade cel pu,tin28 tone

t 3 t0

'I 2 axe
Masa dc cel pLrlin2l l()ne"(hr rllli mica dc 25 tone

\1,.:r.l<.cl t, rir '

r, , r. L r rr ' r r' . , 1 . . i t , .

t.

).

Vasa de cel pulin 28 tone,dar mai mic[ de 29 tone

721

871

\4asade cel putin29 tone,dar mai mici dc 31 tone

871

1429

\4asa
decelpulin3I tone,darrnaimicdde33tone

1429

t984

\4asade cel putin33 tone,dar mai nici de 36 tonc

1984

3012

Masadc cclpulin36tone,darmaimici de38 tone

1984

3012

Vasadecelpulin38tone

t984

3012

_l-.J axe

II

L

\4asadc cel pulin36 toDc,dar mai mic[ dc 38 tone

)579

2t97

\4asade cel pufin38 tonc,dar mai mioddc 40 tone

2197

2986

\4asadecelpulin40 tonc

2t97

2986

_f 2 axe

IV.

\4asadc cel pulin36 tonc,darmaimici de 38 tone
2.

Vasadc ccl pulin 38 tonc,dar mai mici dc 40 tone

1395
l9i7

vl0sadc ccl pulin40 tonc,dar mai micAde 44 tone

2679

Vasadccclpulin44tone

26'79

t937
26'19
3963
3963

31.3axc

)

M0s0de oelputin36 tonc.dar nai nioir dc 38 1o|le

794

960

l\4asa
dc ccl pulin38 tone,dar mai mici de40 tonc

960

1434

Vasade ccl pulin 40 tonc,dar nrai nricdde 44 tone

t434

\.,lasa
deccl pulin44 tone

| 434

emorci,semircmorci9rr rnlotc
asatolillil rrlx\iDrrllLrtori,,rtal

2283
2283

ANEXA XI

! | !d pentru eliberareacertificatelor, aYizelor9i a autorizaliilor
l rira pcnlrLleliberareacertificatuluide urbanismin mediulurban
!Liffafala pentrucarese obline ceftificatulde urbanism
r.li,: ia 150m:, inclusiv

)

t2
I4
' -.,'i1-1000nlr

pentrufiecarem2
14+ 0,01lei/m'?,
:are depigeqte1000m'

autorizalieide forajesauexcavari
l:.... tcnrru elibeLarea

8
)entrufiecarem2afectat

__
: r r ;erir'u eliberareaautorizalieide construirepeniruchio'curi, tonetg 8 lei
.i ::r 'ri. spariide expunere,situatepe cdile 9i in spagiilepublice,precum$i pentrufiecarem2de suprafall
i i:r1r'!amplasarea
corpurjlor$i a panourilorde afi;aj, a tirmelor$i
ccupatede consiruclie
' :lrr
l,entfuelibelareaunei autorizaliiprivind lucririle de racorduri5i

li lei

la\lanrenteIa refelelepublicede apt, canalizare,gaze,termice,energie pentrufiecaremcord
ihrar
!ic{ricd.telefonie$i televiziunepdn cablu

13

certificatului
de urbanism
l5lei
I r;ia pentruavizarea
de catrecomisiade
primari
de
irfbanrsm
amenajarea
teritoriului,
de
cetre
sau
de
structurile
!i
judelean
!1r,--c
alllatedincadrulconsiliului
i;:ra penLru
eliberarea
certificatului
denomenclatura
stradallli adresa

9,00lei

l:ra pcntrueliberarea
uneiautorizalii l. in mediulrural
jpenuu desfEsurarea
uneiactiviteli
2.in mediulurban
\'a --r
no nt tcc

15,00lei
80,00lei

r :\: Fcntrueliberarca
autorizaliilor
sanitare
defunclionare

20,00lei

' ..:r penrrueliberarca
decopiiheliografice
depeplanuricadastrale
sau
planuri,delinutedeconsiliilelocale
;-: r!r: .rsernenea
.:r::a:ir:'u eliberarea
certificat!luideproducator
privinddesfisurarea
;\a fenlrueliberare
a autoriza{iei
activititliide
: tnl.hraricoublicd

12 lei, pentru fiecare m2 sau
:'racfiunede m2

10,00
lei
500lei
3od.Caen
t530,5540

r:avrzarcanuala

?inala l00mp, inclusivterasele
eliberare
'5O%-din
Jeste100mp, inclusivterasele
'taxaegalacu eliberarea

pentrumediulurbal.
din taxaprevazuta
certificatului
deurbanismin mediulruralestede500/0
Iara pentrueliberarea

PenFueliberareaautorizaliilor pentu constructiiledc tantier necesareexecufieilucrdrilor de bazA,dactrnu au fost
::,rii!iznreodatdcu acesiea,
taxaestede30%
autorizatA
a construcliilor,
dinvaloarea
pehtru
Pentrueliberarea
autorizaliei
organizarea
de taberede corturi,casuFsaurulote,campinguri,
taxadatorata
este
r : I ! o ij in taloareaautorizatS
a lucreriisaua construcliei.
Tala pentrueliberareaautorizalieide construirepentruorice alt?lconstrucliedecatcele prevezutein alt aliniat al prezentului
r.r-:,:ili:sieegal6cu I 0/odin valoarea
autorizat5
al lucrtrrilordeconstrucfie
inclusivinstalaliileaferente.
Pentruelibemrea
pa4iali sautotalda construcliei
autorizaliei
gi amenajdrilor,
de desfiinlare
taxadatoBti estede 0,102
\
impozabilia acestora.
.-:: ?i(1area
In scopuldesfii4Ariipa4ialecuantumul
propo4ional
taxeisecalcul€aza
cu suprafafa
construitd
a
:nifirsupuse
demolerii.
Pentruprelungirea
certificatului
precumti a autorizaliilorde construire,
de urbanism,
taxaestede 30% din valoarea
,.:ie
r irrliale.

ANEXA XII

T.\a pentru folosirca dijloacelor de reclaml ti publicitate
faxa pentru afilaj i! scopde reclaml Si publicitate:

lei/m2saufracliunede m2t) in cazulunui afi'aj situatin locul in car€persoana
leruleaza
o activitateeconomici

Propus
12,00
lei

lei
, in cazuloriceruialt panou,afigajsaustructurAdeafiFj 13,00
rentrureclamdsi Dublicitate

Baza

ANEXAXIII
mFozitul pe spectacole

\4rnifestareaartistic! slu sctivita@ dbtrrctivi:
lei/m2-

propus

t) in cazulvideotecilor

1,00lei

l) in cszuldiscotecilor

,,00lei

Baza

ANEXA XIV

:"T!'rl
L!miteie m l n l m e $i ma\ime ale amenzilorin cazulpersoanelor
lizice

ontraventiaprevdzutd1aalin. (2) lit. a) sesanclioneaze
cu amenddde la 84
ei la 335 lei, iar celede la lit. bH) cu amendhde Ia 335 lei la 835 de lei
cilcareanormelortehniceprivind tipi,rirea.inregistrarea.
venzarea,
idenlati gestiodarea,
gi a biletelorde intrarela
dupdcaz,a abonamentelor
ectacoleconstituiecontraven{ieqi se sanclioneaz.d
cu amendbde la 390 de
ei la 1894lei.

Limitele minime qi maxime ale amenziloritr cazul persoanelorjuridice
ln cazulpersoanelorjuridice,limitele minime $i maximeale amenzilor
e la alin. (3) $i (4) se majoreazecu 300o/o,
respectiv:-contravenfia
revdzut5Ia alin. (2) lit, a) se sanctionezd cu amenddde la 335lei la 133?
ei. iar cele de la lit. b) i) cu amenddde la 133'1lei la 3342lei.ilrtc|lcarea
ormelor tehnice privitd tipdrirea, inregistrarea,vanzarea,evidenta Si
estionarca,
dupecaz,a abonamenlelor
9i a biletelorde intrarela spectacole
nstihliecontravenfie9i se sancfioneazicu amenddde la 1532lei la 2590le

ANEXA XV
rMEAnr.1l711999privindtaxeleextrajudiciaredetimbru,cumodificarilesicompletarileulterioare
{\EX,\Lista cuprinzandtaxeleextmjudiciaredetimbru
'\

1., {.

lt\tras dln normajuridicA

r\e pcntru eliberarea certificatelor de orice fel, altele dec6tceleeliberatede iNtatrte.
parchetulde pe llngtr loalta Curte de iasatie
tinisterulJustitieili Libertitilor CettrleDetti,
Justitiegi de notarii publici,precumti pentrualtesewicii prestatede uneleinstitu$i
rblice

i

decetreorganele
administratiei
publicecenlrale
lf lrbc|?rea
publice.
precum
de
locale.
dc
alte
autoriteli
bi
$i deinslitulii
atribuliilorlor,suntin dreptsa
lsrat,oare.in exercitarea
anumite
situatii
defapt,a certificatelor,
lcerlifice
a
oricdror
alteinscrisuriprincareseatesta
Fi
]adc\'erintelor
LLfrift sauo situatie,cu excepfia
aceloractepentrucarese
taxe
o
altd
extrajudiciari
de
timbrumaimar3
lFlliicslc
lF rl.crareacertificatuluide producdtor

[]rbcfareacertificatelorde proprietateasupraanimalelo(
.arrdc aninlal:

)unctabrogatprinart.80 lit.j)
lin Ordonanta
Guvemuluinr.
i6l2002privindimpozitele
fi
.axelelocale
X

pcnlruanimalesub2 ani

2

! iraftfuanimalepesie2 ani

2

i:riicalea (transcricrea)
transmisiunii
propriet4iiasupra
pe
cap
de
animal.
in
proprietarc:
bilete
de
-:r,,i?.lelor.

X

fanrruanimalesub2 ani

2

fennLlanimalepeste2 ani

5

ILbef
afeacertificatelorde inresistrarefi scale

)unclabrogatprinart. I, pct.144
lin Legeanr. 17412004
pentru
rprobarea
Ordonanlei
Cuvemului
rr. 9212003
privindCodulde
)rocedure
fiscal5

I

liibefarea,la ccrere,a certificatelormedicolegale$i a altor
:enificaiemedicalefolositein justilie

2

Elibel?rea,la cererc,a certificatelorde cazieriudiciar

2

Inlegistralea,la cerere,in actelede starccivild a schimbdrii
nLrmelLri
;i Sexului

15

lnrsgistrarea.la cerere.in actelede starecivil6 a desfacerii
casAloriei

2

T::rscrierea,la cerere.
in registrele
desiarecivil6romene,
: :i.1elorde stareciyildintocrnite deautoriElilestraine

2

1r:onsliruirea$i intocmireaulterioard,la cerere,a actelor
ll;:::rl.ecivild

2

!-,.

slarecivilein loculcctor
Jrt,.crarcaaltorcertrlicalede
rf i.r'dute.sustrase,
distausesaudeteriomte

2

Tare pcntrueliberareasauprcschimbarea
actelorde identitateSilhscriereamentiunilorin
r fcirea-precunl9i pcntru eliberareapermiselordeyanitoareti dc pescuit
rr:i JL-identitare:

K

i r .-ljberarea
saupreschimbarea
actelordeidentitate
pentru
.e:irenijromani,
eliberarea
sauprelungirea
valabilitdtii
icLelorde identirate
pentrucetaleniistrdiniii pentru
De.ioancle
tarecetaFnie,
precumgiinsc ercamenfiunilor
pr','irrdschimbarea
domiciliuluisaua regedinlei
cerdlenilor

domiciliului
merliunilorprivi0dschimbarea
ibl inscricrea
rsai,r retcdinlei

prin Ordonanla
de
la a Guvcmuluinr. 70/2009

r-

.l , lza anualaa carnetelorde identitateale cetetenilor
iirr:i:ni Siale persoanelorfirA cetalenie
j.l) :libcrareaunor noi cirfi- bulctine,cametede identitateti
atii Dro\izoriiin loculcelorpierdure.
furatesau
"c. r'i
jceL.norare

brogatprin Ordonanla
de
nr.70/2009
la a Cuvemului

persoane)or
de
rr.;eisirnrea
ccrerilor
fizicegijuridiceprivind brogatprin Ordonanla
_izerea
a
nld
a
Cuvernului
nr.
?0/2009
lnor datedin Registrulpermancnt
deevidenF
i:.
-

i 0 u i SIte l

Lau\i,/a anualaa pcrmiselor
de \analoareI
-

:l L.efafea
sauviza anualea permiselorde pescuit

in vedereaoblinerii pcrmiselorde
I i {e prntr.uexamin!reaconducttorilorde autovehicule
r
,r
du
rere
L
candida.tilor
careau absolvito
I ir;'epenlru examinarea
i.i r.ali dc conducdtoride aulovehicule:

r ,-.b!increa
pcrmisului
deconducere
pentru
autovehicule
].r
iiirrc:regoriile
subcategoriile
A.
B.
Al. Bl siB+E
5i
[.=;,,btl*"" p.r* k"l"i d"

chicule
dincategoria
A
ln.to\
l, . ' i*", **,-f ,l O".""d*.r. *lrh,l O"*,;
l.

r.\ic.rle aparrinindunciadinlrecalegoriile
saL

brogatprin Ordonanla
de
nr.70/2009
15a Guvernuiui
brogatprinOrdonanla
de
genFa Guvemuluinr. 70/2009

ANEXA XVI

TAXA HOTELIERA
Taxa hoteliere se calculeazdprin aplicareacotei stabilite la tarifele de cazarepracticatede
unit?tliile de cazarc.Cotasestabileglede Consiliul Local 9i estede 1%

ANEXA XVII

pentruconstrucliile
de interespublic 2015-0.5lei/mp
suprafaFconstruita
construitdpentruconstrucriidcstinateproduclici,prestiri servicii9i comq4,sedii
suprafald
tlc limre, spaliide depozitarc,
schimburide dcstinalii, 2015-l leu/mp
suprafaF construild penhu locuinlc $i iDstalalii aferenle acestora, anexe
gospoddregi,garaje,consluctii provizofii,racorduride utilittrti,lbraje,excavdri,studiigeotehnice,
2015- I leri,/mp

ANEXAXVIII

TAXA PENTRU PIATA AGROALIMEITTARA SI DE ANIMALD
Pentruvanzareade produsede o ce fel din autovelricule
in pia{aagroalimenlard$i
targulde animale;2015- 3 lei mp
Penku folosireamesolor,platourilor,teraselor$i altor spatii din pie1e,tdrguri 9i
oboare: 2015- 3 lei /mp
Pentruvanzareadc animalegi pdstui mici
- 3 lei/buc-2015
un an 2015-5 lci buc
b)bovine,bubaline,cabalinc,pestc
2015-2 lei/tuc
c) porcinepinala 6 luni
porcine
pcste
20153 lei,buc
6luni
d)
f) pui de I zi 2015-0.llei/pui
vanzirii produselorrezultatedin exercitarea
Pentruocupareaterenudlornecesare
2015-5lei/mp
unoractivitdliauto zatcpe contpropriupe fiecaremp :propuneie
2014-8 lci
Pentruinchirier€aunuicanhrin piataagoalimentare:propunere
produselorde oricc fel in afaralocurilorstabilitc( pielc,terguri,oboare) :
Pentruvenzarea
2015- l0 lei mpizi.
Pentruintrareain piata,targcu -car,caruta- 10 lei
- autovehicule
- 20 lei
vanz,ariiproduselordin
Pentruinchiriereaunui tcrenin afarapieteiagroalimentarcdestinat
(ixcrcitareaaceloractivitatiautorizate
pecontproprio- 10 lei/mp.

ANEXA XIX
TAXE SPf,CIALE
zonepubllce,intrctinerc
drumuri,cumtare
edilitara
scadoptapcntruI amenaiari
1.'la-xa
public,dcratizare,
animale
moartedepcdomcniul
pomi,ecarisaj,
colcctare
santuri,toaletare
dczinfectie,dezapezire.
Taxa edilitarase stabileslciD urm4toarelccLlzl,'ltun'ltlfi:
:r-. I'cntru persoanefizicc 40 lci/ gospodrrricy'an
l). l\'ntrupeNoanc.iuridico
50 lci/fcfsoiniriuri(licrl/lln
1)lr(' djspoziliiconltare.rtnlrrirrtrLproiratL
Lrr Ir'ivir'tl:r {ttrirdc sirlrlni7r!r(r$ ithroglr
ir,ziir'1.
r
lt
s irrrb : rt r' . (l' r' rirrrlit
: r"i b : r1 (, Ir'cig a lc l{ ){ )le i
2.l axa olicicrecirsrt()ri.
(
i1
)ir
r.rrrrri|,r,
1', rlr,rirr, rililr; ri(r
i i fa xaollctctrr
. l, l. ll; lll rl l c ;l ,r' J .l .l :,,,,' i /]]j l ri l ,l .].' ..] ].,,,,l ]'
I
i t,,
t . 1r l. ur : c . l i l i , i .. ,..
' .,..
, / , ,1 .,.1

il l

,-:errlr:r ;:i:,, .,' , ;

, '

i . .

" .i t

r..;,1..!,11
1

stndala
- certificatnomcnolatura
- autorizatiedeconstruire/desfintare
arhiva- 4 lei/ paginasi in rcgim de urgenta(3zile)-8
5.Taxa€libeidrecopii documente
lei/pagina
Termenullegaldc eliberareestcde 30 dezile dc la datainregistmriicereriisi documentatiei
complete.
certificatelordeatcstare
liscalatemcnul legalde eliberareestedc 2 ziie
Penhueliberarea
lucratoarc
complete,iar in regimdeurgenta(pe
de la dateinregistrariicereriisi a documentatiei
loc) se percepeo taxa de urgentadc 5 lei/persoanafizic4 l0 lei/persoanajuridica.
'faxa eliberareautorizatiede functionare.SRL.SA S.Cinf inbazaU3lll990
cu loo%taxelestalilirepentruelibemreaautorizaliilorla persoanc
-rural-semajoreaza
fiziceautorizate
cu 100%taxelestabilitepentrueliberareaautorizatjjlorla pcrsoirne
-urban-se majoreaza
fiziceaotorizate
esteegalacu taxade eliberare
Taxapentu vizareautorizatiidefunctionare
Taxa aviz programfunctionarepentrupcrsoanefizice autorizate-II, IF PFA-50 lci/an
-S.CSRI-SA -100/lei/an,
TaxaavizprogEmfunctionarc
vizareaesteegalacu taxade eliberarcavizprogram.
pcntru
Taxaavizprogramfirnctionare
nu seplatestede firmelecareachitataxade f'unctionare
publica.Moduldc implementarc
si incasareestestabilitprin
desl Activitatii de alimentatie
pe
activitatilor
comcrciale
raza
UAT
OrasZlatna, aprobatprin HCL
Rcgulamcnful
de dcsfasurarc
a
21//.02.12013
.
si HCL 55/31.04/2013

ANEXA XX

ALTf, TAXE LOC^LE
echipamentelor
sauutiliz'area
destinalcin scopul oblinerii
Taxazilnicapentrudctinerea
dovcrrit de l3ler / zi, .
cumodilioarilc
si oornpletarilc
ultctioare
In conlomitatccLrart.2ll3clinLcgca571/2001
('orrsiliilel,ocale
potinstilLri1llxcpcrtfudclilcr saLr
ulilizarcircchip!rncIrlclor
si utilajclor
(l(slinalte
publicalocrrlrr
pc razl locrlilatijuntle
dc veniluricffc lillos!sriDlirslr'!(ilrrnr
ohlinerij
si su Il i rl (-sr rrr ci ,rri i rrrrri tal c l L,
.kr' i. l( ir s r . r r lut i i i r.rl l e - l l a x e i c p rr' v ;rz rrtr rrr :rr:rr:
eal crrl Lr:rz:r
'e
1 r, u, , ir r r ilc ir ulo ri ta l i l o t L l c l i b c t:rri ,'
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:, r,.l t '; , i: i
I ar r : i: z i l :ri re o trrl r, rl i l i z l ' r
, ,1 , ,r,i l .i r'
I
, ! : r r r lir lr r a r,trl l ri i i -. , .,.,1r,
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ANEXA XXI

PRESTARILEDE SERVICII PENTRUPERSOANELEFIZICE SI
JURIDICE

XerocopieformatA.4 0,50lei
leu.
Xerocopieformat A'3 I

Zlatna,26l]cnte2014
Prefedintedc $ediD!6
ConsilicrBurealoa4
'../._..,.

ConhascmneitZA
Secletar i'avragirrAdjna

Anexa la Hotārârea Consiliului local al oraşului Zlatna nr. 72/26.06.2014

COMPLETĂRI
la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Zlatna, judeţul Alba
Secţiunea I
Bunuri imobile
Nr. Codul de
Crt. Clasificar
e
0
1

Denumirea
Bunului

Elementele de identificare

3

2

Anul dobândirii sau, după Valoarea de inventar Situaţia juridică actuală
caz, al dării în folosinţă
-lei -

4

5

6

687.960

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
20 din 10.02.2011

12.240

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
70 din 30.06.2011

28.140

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
27 din 29.03.2012

Suprafaţă de 34398 mp

874

875

876

N – domeniul public
Imobil teren S – proprietate privată
E – proprietate privată
V – proprietate privată
C.F. – 70677 – Zlatna, nr. top. 1501 / 1 / 1, categoria de
folosinţă
„alei şi zone verzi” (în jurul blocului ANL), suprafaţă de
612 mp
Imobil teren N – proprietate privată
S – str. Calea Moţilor
E – proprietate privată
V – blocul ANL
C.F. – 71042 – Zlatna, nr. top. 7094 / 1 / 1 / 3 / 1,
categoria de folosinţă „altele” (teren construibil),
suprafaţă de 1407 mp
Imobil teren N – proprietate privată
S – proprietate privată
E – domeniul public
V – proprietate privată

1383

1384

1385

Secţiunea I
Bunuri imobile
Nr. Codul de
Crt. Clasificar
e
0
1

Denumirea
Bunului
2

Elementele de identificare

3

Anul dobândirii sau, după Valoarea de inventar Situaţia juridică actuală
caz, al dării în folosinţă
-lei -

4

5

6

67.340

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
27 din 29.03.2012

25.320

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
110 din 22.10.2012

22.980

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
110 din 22.10.2012

C.F. – 71042 – Zlatna, nr. top. 7094 / 1 / 1 / 3 / 1,
categoria de folosinţă „altele” (teren construibil),
suprafaţă de 3367 mp
877

878

879

880

881

Imobil teren

N – proprietate privată
S – proprietate privată
E – proprietate privată
V – domeniul public
C.F. – 70290 – Zlatna, nr. top. 6138, suprafaţă de 1266
mp

1386

Imobil teren N – râul Ampoi
S – fosta linie CFR
E – proprietate privată
V – proprietate privată
C.F. – 70293 – Zlatna, nr. top. 6137, suprafaţă de 1149
mp

1387

Imobil teren N – râul Ampoi
S – fosta linie CFR
E – proprietate privată
V – proprietate privată
C.F. – 70291 – Zlatna, nr. top. 6136, suprafaţă de 3334
mp

1388

Imobil teren N – râul Ampoi
S – fosta linie CFR
E – proprietate privată
V – proprietate privată
Imobil teren C.F. – 70278 – Zlatna, nr. top. 6150, suprafaţă de 921 mp

1389

66.680

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
110 din 22.10.2012

1390

18.420

Domeniul public al

Secţiunea I
Bunuri imobile
Nr. Codul de
Crt. Clasificar
e
0
1

882

883

884

885

Denumirea
Bunului

Elementele de identificare

2

3

N – râul Ampoi
S – fosta linie CFR
E – proprietate privată
V – proprietate privată
C.F. – 70289 – Zlatna, nr. top. 6149, suprafaţă de 2005
mp
N – râul Ampoi
Imobil teren
S – fosta linie CFR
E – proprietate privată
V – proprietate privată
C.F. – 70288 – Zlatna, nr. top. 6148, suprafaţă de 4945
mp
N – râul Ampoi
Imobil teren
S – fosta linie CFR
E – proprietate privată
V – proprietate privată
C.F. – 71824 – Zlatna, nr. top. 71824, categoria de
folosinţă „alei şI zone verzi” (în jurul blocului 25 din str.
Decebal), suprafaţă de 1912 mp
Imobil teren N – propietate privată
S – proprietate privată
E – str. Avram Iancu
V – râul Valea Morilor
C.F. – 70221 – C1 – U11 – Zlatna, nr. top. 863 / 1 /
XXXII, suprafaţă de 70,20 mp
Spaţiu
N – str. T. Vladimirescu
“Stare
S – proprietate privată
civilă”
E – str. Plopilor
V – str. Merişor

Anul dobândirii sau, după Valoarea de inventar Situaţia juridică actuală
caz, al dării în folosinţă
-lei -

4

5

6

Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
110 din 22.10.2012

1391

1392

1393

1394

40.100

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
110 din 22.10.2012

98.900

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
110 din 22.10.2012

38.240

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
115 din 25.10.2012

1.404

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
129 din 19.11.2012

Secţiunea I
Bunuri imobile
Nr. Codul de
Crt. Clasificar
e
0
1

Denumirea
Bunului

Elementele de identificare

2

3

Anul dobândirii sau, după Valoarea de inventar Situaţia juridică actuală
caz, al dării în folosinţă
-lei -

4

5

6

22.900

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
129 din 19.11.2012

108.020

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
95 din 30.09.2013

190.880

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
110 din 31.10.2013

147.400

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
127 din 23.12.2013

C.F. – 9 – Zlatna, nr. top. 863 / 2, categoria de folosinţă
„alei şI zone verzi”, suprafaţă de 1145 mp
886

Imobil teren

N – str. T. Vladimirescu
S – proprietate privată
E – str. Plopilor
V – str. Merişor

1395

C.F. – 8 – Galaţi, nr. top. 245, în suprafaţă de 5401 mp
887

Imobil teren

N – linia CFR
S – drumul comunal
E – drum comunal
V – Valea Galaţiului

1396

C.F. – 72231 – Zlatna, nr. top. 6021 / 3, în suprafaţă de
9549 mp
888

889

Imobil teren N – domeniul privat
S – pădure composesorat
E – râul Ampoi
V – pădure composesorat
C.F. – 178 – Zlatna, nr. top. 11954, în suprafaţă de 7370
mp
Drum de
exploatare
N – drum comunal Trîmpoiele
agricolă
S – proprietate privată
ŞESURI
E – proprietate privată
V – proprietate privată

1397

1378

Secţiunea I
Bunuri imobile
Nr. Codul de
Crt. Clasificar
e
0
1

890

Denumirea
Bunului

Elementele de identificare

2

3

Anul dobândirii sau, după Valoarea de inventar Situaţia juridică actuală
caz, al dării în folosinţă
-lei -

4

C.F. – 4 – Pătrîngeni, nr. top. 340 şi 451, în suprafaţă de
4271 mp
Drum
N – proprietate privată
Pătrîngeni S – proprietate privată
E – proprietate privată
V – proprietate privată

1398

5

6

85.420

Domeniul public al
Oraşului Zlatna,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
71 din 26.06.2014

Zlatna, 26 iunie 2014

Preşedinte de şedinţă
Consilier Bunea Ioan

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

