
ROMÂNIA 
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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                                                                       Contrasemnează 

               Consilier Bunea Ioan                                                                  Secretar Zavragiu Adina 
 
 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului judeţul Alba,  
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,  
 
ZA/ZA, 3 ex 
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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                                                                       Contrasemnează 

               Consilier Bunea Ioan                                                                  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 
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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 
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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 d-

lui 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                                                                       Contrasemnează 
               Consilier Bunea Ioan                                                                  Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar 
Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
SPGC 
Se afişează la loc vizibil 
 
ZA/ZA 3 ex 
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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 
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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                                                                       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 
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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                                                                       Contrasemnează 

               Consilier Bunea Ioan                                                                  Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul DI, Biroul BFCIT 
 
ZA/ZA 
4 ex 
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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                                                                       Contrasemnează 

               Consilier Bunea Ioan                                                                  Secretar Zavragiu Adina 
 
 
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 
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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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ANEXA nr.I- XXI -Impozite sit taxe pc anul2015

Propuneri

ANEXA I

ltflDozirul $i raxa pe clidiri

l\ aiorilc impozabile pe metru p5trat de suprafali construiti deslllgurati la cltrdiri, in cazul
Deisoanelor f lzice

l jpulc lndir i i

'  '  l  l rre cu cadre din bcton armat sau cu
D.felr \:\leriori din cd.Amidi arsd ori din orice
rLr: nraieriale rezultate i|t urma unui tratament
[:r nlc l i isau chimic

E aledire cu peretii exteriori din lemn, din
'" r '"; nxrural,. Jin cArtrmidh nears!, din vdlaru
sr r din orice alte materiale nesupuse unut
iT|alem""rt tcfmic Si/sau chimic

aloarea irnpozabili- lei/m2 -

instala$i de rpi,
izare, electrice ti

5ri instalatii de api,
electrice sau



aladire-anexe cu cadre din beton armat on
' ' l ;  e\tcriori  din caramida arse sau din orice

llb materiale rczultate in uIfna ufiui tratament
innic li.lsau chimic

' t3dire-a exa cu perelii exteriori din lemn,
''' Dial|t naluralA, din c6remidd nearsd, din

. . , c. ori din orice alte materiale nesupuse
Lriru: rratament temic $i/sau chimic

E l:  cazul contribuabilului care deline la
:::::-.: idfesd incaperi amplasate la subsol.
r::::-ior ii sau la mansardS" utilizate ca locuinF,
lr rf:.ar. dintre tipurile de clddiri prgvizute la

'  |  .nzul contl ibuabilului care deline la
rii--.-ii ad|esd incaperi amplasarc la subsol, la
i.: i isol ; isau la mansardd, uti l izate in alte
;;..ruri cie,:dt cel de locuinli, in oricare dintre
'irrr:,e .:e cladiri prevEzute la lit. A-D

5o%din suma carc s-ar 5olodin suma carc s-ar

oo%din suma care s-ar O7odin suma care s-ar



ANEXA II

Ilnpozjtul $i taxa pe teren pentru persoane fizice

Inpozilul/Taxa pe ter€nurile amplasate iD intravilan - Terenuri cu construclii

7,oDa in cadrul
ioi 'al i tet i i

\ivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de locatitili lei/ha -

l
III

IV

12424 103 l6 )064 t854 r067 r53
B 10316 7'799 t336 t53 541
c t'199 t336 t0o2 t536 t4.I +26



ANEXA III

lmpozirul/Ta)u pe terenurile amphsate in intrayilatr- orice alti categorie de folosinti decat cer de terenuri cu constructii
Fentru Persoane fizice

lei/ha -

i\r
cr l ,

1.ana B D

ategoria de folosinli

leren arabil t4 al l3 l8

PrSune t5 l8 l6

Faneal, l5 t3 l8 l6



6rdure sau alt teren cu vegetalie forestiere

eren cu ape

nrl]ruri 5i cdi ferate

efen neproducriv



ANEXA ry

impozitul/Taxa pe lerenurile amplasate ln extravilan pentru percoalre fizice

lei/ha -

\ r
afr

Zon'a B c D

aregoria de folosintd

l_-':en cu construclii ]4 z6

- l l .r:n arati l i0 t8 t4 50

Piiune I ,-6

rAnearb I l6

Vie pe rod, alta decat c€a prevezu6 lanr. crt. 5.1 i7 t0 t8

l ' , Vie pane la intrarea pe rod x x x x

Li\,ade pe rod, alta decat cea previzuti la nr. crt. 6.1 57 t8

I Li\,ada pdnd la intrarea pe iod x x X

Pidufe sau alt teren cu vegetatie forestierE, cu

-\ceptia 
celui prevtzut la nr. fft- 7.1 l9 17 t4 LO



Pidure in varstd de pane la 20 de ani $i pidue cu rol
de protectie x x x x

leren cu apa. alrul decat cei cu amenajari piscicole I

i3.  l fefen cu amenaj6ri piscicole t4

9 Jfumuri Si cAi ferate x x x x

t i Iefen neproductiv x x x



ANEXA V

lr!pozitul pc mijloacele de transport pentru persoane fizice

\. .
,  \ l ' i i ( ]3ce dc t ran\port  cu l ract iuDe mccanicA

. r ,u, , , f f i
Lotorete. sclLtere, motociclete $i autoturisme cu capacitatea cilindricd de
.ird la L600 cm', inclusiv

IO

I

I urorLuisme cu capacitatea cilirdrice intre 1.601 cmr 5i 2.000 cm3 inclusirD

luroturisme cu capacitatea cilindrice inre 2.001 cm3 qi 2.600 cm3 inclusir16

Iulotuisme cu capacitatea cjiind cdintre2.601 cmr 5i 3.000 crn3 inclusir t73

{utotlrrisme cu capacitatea cilindrice de peste 3.001 cml ]48

\Lrtobuze, alltocare, microblrze z9
Ite vehicule cu tractiune mecanici cu masa totald ma.(ime autorizati de

.ini la I2 lonc. inclusiv l6



l ractoare inmatricul ate D

I : \.E}]ICULE INREGISTRATE

Vehicule cu capacitate cilindric6: eiD\O qnt

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindricd < 4.800 cml I

Vehicule inrcgistrate cu capacitate cilindricd > 4.800 cm3

l50levan



urolehicule de transport mafi cu masa tot ll maximi tutorizati egall sau mai mare de 12tone

_ 1r',r de are si sreutatea brut?i incdrcate maximd admisd

knpozitul(lei/an)

A.x(e)
notor(oare)
)u sistem de
;uspensie
)neumatictr
$u
3chivalentel
e
aecunoscute

dlte sisteme de suspensie pentru axele
motoare

.toue a\e

Vasa de celpulin 12 tone, da!mai micd de 13 tone

00 160

\4asa de cel pulin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 160 t40

\4asa de cel pulin 14 tone, dar mai micl de 15 tone MO t20

Masa de cel pulin 15 tone, dar mai mice de l8 tone 520 1403

5. \4asa de cel pulin l8 tone t20 1403



de cel pulin 15 tone, dar mai micd de 17 ton€

asa de cel pulin 17 tone, dar mai nricd de l9 tone

asa de cel pul in 19 tone, darmaj micd de 2l tone

asa de cel pu-tin 2l tone, dar mai mice de 23 tone

a dc cel pulin 2l tone. dar mai mice de 25 tonc

asa de cel pulin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

\lasa de cel pul in 26 tone

lasa de cel pulin 23 tone. dar mai mica de 25 tone

a de cel pul in 25 tone. dar mai micd de 27 tone

asa de cel putirl 27 tone. dar mai mici de 29 rone

asa de cel pul in 29 tone. dar mai mice de 3l lonc

asa de cel pul i  j  I  tone. dar mai mica de l l  lone

\4asa de cel putin 32 tone

tl

.1 3\e

! r inl)rna(ii dc autovehiculc (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfi cu masa totali maximi
r lrrorizati  egali  sau mai mare dc 12 tone



_'::,i .1. alie ii gfeutalea brute incdrcata maxime admise

tmpozitul(lei/an)

A.x(e) |
motor(oare) |
cu sistem del
quspensle 

- lAlte siseme de suspensie pentru axele
Dneumanca I' trnoroarcsau I
echivalentei 

I

L"uno."u," I

: 1 axe

\4asa de cel pulin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0

\4asa de celpulin l4tone, dar mai micade 16 tone l l

\4asa de cel pulin 16 tone, dar mai micd de 18 tone ) t2

1. \4asa de cel pulin l8 tone, dar mai mica de 20 tone 72 t64

Masa de cel pufin 20 tone, dar mai micA de 22 tone t64 t84

\4asa de cel pulin 22 tone, dar mai micd de 23 tone 184 +9'/



uasa de cel pulin 23 tone, dar nlai micA dc 25 tone l9'1 t96

\4asa de ccl pulin 25 tone, dar mai micd de 28 tone 396 l5'12

\4asa dc celpufin 28 tone t96 t572

l -2axe

L Vlasa de cel pulin 23 tone, dar mai mice de 25 tone 154 159

\.Iesa dc cel pulin 25 lone, dar mai mic, de 26 tone ]59 t89

\4asa de cel putin 26 tone. dar maj micd de 28 tone t89 t65

\'Iasa de cel pulin 28 tone, dar rnai mice de 29 tone 865 r045

t5 \,fasa de cel pulin 29 tone, dar mai micd de 3l tone 1045 l7l5

6. \4asa de cel pulin 3l tone- dar rnai mice de f3 tone 1115 )38t

Uasa de cel pulin 33 tone, dar mai rnice de 36 tone 238l ]614

vasa de cel pulin 36 tone. dar mai mice de 38 tone t3 8l \614

\4dsa de celpulin l8 tone )381 \6t4

: - laxe

Uasa de cel Dutin 36 tone. dar mai mica de 38 tone r895 2636

\.lasa de cel putin 38 tone, dar mai mice de 40 tone t636 i5 83

llasa de cel puFn 40 tone r636 i583



j+2axe

r4asa de cel pulin 36 tone, dar mai micd de 38 torle t6'14 1324

\,lasa de cel pulin 38 tone, dar mai mice de 40 tone 1324 2t5

\4asa de cel pulin 40 tone, dar mai micd de 44 tone t2t5 1156

L Vlasa de cel pulin 44 tone ]215 r756

- lare

Uasa de cel putin 36 tone, dar mai mici de 38 tone )53 I  l )2

\4asa de cel pulin 38 tone, dar mai micd de 40 tone 1t52 t12l

l l . \.Iasa de cel pulin 40 tone, dar mai micd de .14 tone 1121 t740

+. \lasa de cel pulin 44 tone t721 t740

Rr orri .  seniremorci sau rulote

\ lasa lotali maxime autorizattr
Impoit-lei

) Piini ia o tone, inclusiv

bi Peste o tond. dar nu mai mult de 3 tone

l, l ,rstr i  lone, dar nu mai mult de 5 tone t2

l i





ANEXA VI

IMPOZITUL PE CLADIRI DATORAT DE PERSOANE JURIDICE

In cazul persoanelorjuridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de-L20%
In oazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anului fiscal de referinta. cota
impozitului pe cladiri este de l0olo- asupra valorii de inventar a cladirii.
In cazul unei cladifi care nu a fost re€valuata in ultimii 5 ani anului fiscal de referinra. cota
impozitului pe cladiri estc de307o asupra valorii de inventar a cladirii



ANEXA VII

rnpozitul ii

rilil

raxa pe teren persorne ju

ter.n!rit. ohtt.!rtc L intnvihD _T

Nlv.lnrile inpdriruttri/h,ci, p.,!rgul

"idice

rcntrri cu con!rrn.lii

-
-
I d. lo.olitnti --------- -----

t0,353 8,597 7,553 6 545 389 7t l
8.5297 6 499 5 269

7| 534
6 499 3.t35 2113 534

2. 3 | .761 |.230 148 118



ANEXA VIII

pozitul/faxa pe terenurile amplasate in intravilar- orice alti categorie de folosir{i decet cca
terenuri cu conslructii - persoane juridice

lei/ha -

\r, Lona

C.tegoria de folosinltr

leren arabil 28 21 l9 t5

)dtune 21 t9 t ) t3

laneaf, 2l 19 l5

Vie +6 t5 l8 l9

ivadd t6
'J

8

Pedure sau alt teren cu vegeralie foreslicri 28 zl t9 l5

Ieren cu apo IJ l3

)rumuri ticli ferate x x x

) . Iercn neprodlrctiv x



ANEX  IX

pozitul/Taxa pc tercnurilc amplasate ln extravilan pcrsoane juridice

lei/ha -

{r.
)rt.

Zon

Categori! de folosinttr

fercn cu construclii 28 26

Ieren arabil )U t8 l5

P4une l8 0

Faneald l8 0

Vie pe rod, alta decat cea prev5zute ld nr. crt. 5.1 55 50

) .1 Vie pdne la intrarea pe rod x x

5. -ivad6 pc rod, alta dec6t cea prclezutd la nr. cn. 6.I 53 50 8

5.1 ivadA pAni la intrarea pe rod x x x x

7.
Pddure sau all teren cu vegetalie foresticri, cu
)xceplia cclui prevezul la nr. crt. 7.1 l6 l4 t2

Pddure in varstA de pand la 20 de ani $i pddurc cu rol
lc protcolie

x x x

Icren cu apa, altul dec6t cel cu amcn0jdfi piscicolc 5 I

I Ieren cu amenaiari piscicole t4 ]8

Drumuri $i cAi ferate x x

10. l'eren neproductiv x



ANIIXA X

mpozitul pe mij loacele dc fransport persolnc juridice

\'lr.
:tt,

Mijloace dc transport cu trrc(iune mccanicl

. Vehicule inmatriculate (lei/200 cml sau fracliune din aceasta)

Motorete, scuterc, motociclctc ti autoturisme cu capacitatea cilindricd dc
rdni la 1.600 cm', inclusiv I

) 4utoturisme cu capacitatea cil indricA intro 1.601 cm' qi 2.000 cm' inclusi! l8

Autoturismc cu capacitatea oil indrici intre 2.00 | cm3 5i 2.600 cm3 inclusil 72

L {utoturisme cu capaoilatea cil indrici intrc 2.601 cm' ti 3.000 cm'inclusi\ 144

A.utoturisme cu capacitatea cilindrici de pcstc 3.001 cm' 290

\ulobuze, autocare, microbuzc 24

\ l te vehicule cu tractiune mccanice ou masa lotald maxima autorizal i  dc
)ani la l2 tonc. inclusiv

30

t . l ractoar€ inmatricukrte I8

l. Vehicule inregistrato

Vchicule cu capacitatc ci l indriciL: ei/200 omr200

l . l Vehicule inregistrale cu capacitatc ci l indrica < 4.800 oml 4

1.2. Vehiculc inregistratc cu capacitate cilindrici > 4.800 cm' 6

Vchicule liri capacitatc cilindri0i evidenliatd 150 lei/an



utovehicule de transport marlA cu masa total5 maximi a torizatir egali  sau mat marc dc l2 ta
trsoane iuridice

',lumdrul de axe gi greutalea brud incilroad maximi admisd lnpozitul(Jei/an)

Ax(e)
motor(oare)
cu ststem oe
suspcnsie
pncumaticd
sau
eohivalcntcl

recutoscutc

Ite sisteme de
ispensie pentru
lele motoare

ua axe

\4asa de cel putin I2 tone, dar mai mici dc 1J tone 0 133

Vasa de cel pul in l3 tonc, dar mai micl dc I4 tone l l l

Vas. dc ccl pul in 14 tonc, dar mai micb de 15 tone 167 517

t . Masa dc ccl pul in l5 tonc, dar mai micd dc l8 lone 5t7 I  t69

N4asa dc cel pu[in l8 tonc 5t7 I  169

I axe

asadcccl  pul in 15 tonc,darmai mici idc ITtonc I  I33 |  23'

Masa dc cel  pul in l7 lonc,  dar moi tn ic l  de l9 tonc 231 414

Masa dc oel putin l9t()nc,darmai mici l  de 2l tono 474 615

1. \4asa de cel pu,tin 2 | lone, dar mai mich dc 23 tone 6t5 947

Vasa de ccl pulin 2l lonc, dar nrai mic?i de 25 tonc 947 | 472

\4asa de cel pulin 25 tone, dar mai mici dc 26 tone 947 1472

7. fMasc de ccl pul in 26 t(nrc 947 14'.12

I I alxc

M.rsir  c lc ccl  ntr t i r r  2 I  ior( .  ( laf  t t l l t i  rnic l i  ( lc 25 iorr( i 615 |  rz:

' :  t r .
!



Masa dc cel pul in 'q tone. dar mai mica de J I lone

de cel pul in 31 1one, daf mai micl de J2 tone

asa de celpulin 32 tone

umdrul de axe $i greutatea bruti incircati maximi admise

otor(oareJ
slslem oe

mxticd

ivalentel

a de oel pulin l2 tonc, dar mai micir de I4 tonc

adeoel pul in l4tone,darmai micldc l6tonc

a de cel pu,t in l6 tonc. dar mai rnici de l lJ lnnc

Ny'asa de cel pulin l8 tone, dar rnai mioi clc 20 tonc

dsa do ccl plrt in 20 lolro. drf nlai mici de 22 tone

asa cle ccl pul in 22 tone, dar mfl i  mici de 23 tone

a de cel pufin 23 tonc, dar mai mic5 de 25 lone

asa de cel pu{in 25 tone, dar mri nrici de 2l l  tonc

asa de cel pu,tin 28 tone

2291

229 |

2291

mbinafi i  de autovehicule (autovehicule art iculate sao trenuri rut iere) d€ transport marf

cu masa totald maximi autorizati  €gali  sau mai mrre de 12 tone pcrsoane juridicc

mpozitul(lei/an)

I te sisteme de
src pcntnr

ele motoare

+laxe

' I  2 axe

l3 t0

t3t0

Masa dc cel  pLr l in 2l  l ( )ne" (hr r l l l i  mica dc 25 tone

\1, . : r  . l<.c l  t ,  r i r  '  r , , r .  Lr  r r  '  r  r ' .  ,  1.  .  i  t ,  .



t. Vasa de cel pulin 28 tone, dar mai mic[ de 29 tone 721 871

\4asa de cel putin 29 tone, dar mai mici dc 31 tone 871 1429

\4asa de cel pulin 3I tone, dar rnai micd de 33 tone 1429 t984

\4asa de cel putin 33 tone, dar mai nici de 36 tonc 1984 3012

Masa dc cclpulin 36 tone, dar mai mici de 38 tone 1984 3012

) . Vasa de celpulin 38 tone t984 3012

I I _l- .J axe

\4asa dc cel pul in 36 toDc, dar mai mic[ dc 38 tone )579 2t97

L \4asa de cel pufin 38 tonc, dar mai miod dc 40 tone 2197 2986

\4asa de cel pulin 40 tonc 2t97 2986

IV. _f 2 axe

\4asa dc cel pulin 36 tonc, dar mai mici de 38 tone 1395 t937

2. Vasa dc ccl pulin 38 tonc, dar mai mici dc 40 tone l9 i7 26'19

vl0sa dc ccl pul in 40 tonc, dar mai micA de 44 tone 2679 3963

Vasa dc ccl pulin 44 tone 26'79 3963

31.3axc

M0s0 de oel putin 36 tonc. dar nai nioir dc 38 1o|le 794 960

) l \4asa dc ccl pul in 38 tone, dar mai mici de 40 tonc 960 1434

Vasa de ccl pulin 40 tonc, dar nrai nricd de 44 tone t434 2283

\.,lasa de ccl pulin 44 tone | 434 2283

emorci, semircmorci 9rr rnlotc

asa tol i l  l i l  r r lx\ iDrr l lLrtor i , , r tal



ANEXA XI

! | !d pentru eliberarea certificatelor, aYizelor 9i a autorizaliilor

l rira pcnlrLl eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban

!Liffafala pentru care se obline ceftificatul de urbanism

r.l i , :  ia 150 m:, inclusiv

)

t2

I4

'  - . , ' i1- 1000 nlr 14 + 0,01 lei/m'?, pentru fiecare m2
:are depigeqte 1000 m'

l:.... tcnrru elibeLarea autorizaliei de foraje sau excavari 8

)entru fiecare m2 afectat

__ 
: r r ;erir'u eliberarea autorizaliei de construire peniru chio'curi, tonetg

.i ::r 'ri. sparii de expunere, situate pe cdile 9i in spagiile publice, precum $i
i i:r1r'! amplasarea corpurjlor $i a panourilor de afi;aj, a tirmelor $i

8 lei

pentru fiecare m2 de suprafall
ccupate de consiruclie

' :l rr l,entfu elibelarea unei autorizalii privind lucririle de racorduri 5i l i  lei



ihrarla\lanrente Ia refelele publice de apt, canalizare, gaze, termice, energie
!ic{ricd. telefonie $i televiziune pdn cablu

pentru fiecare mcord 13

I r;ia pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de
irfbanrsm !i amenajarea teritoriului, de cetre primari sau de structurile de
!1r,--c all late din cadrul consil iului judelean

l5lei

i;:ra penLru eliberarea certificatului de nomenclatura stradall li adresa 9,00 lei

l:ra pcntru eliberarea unei autorizalii
jpenu u desfEsurarea unei activiteli
\'a --r no n t tcc

l. in mediul rural 15,00 lei

2. in mediul urban 80,00 lei

r :\: Fcntru eliberarca autorizaliilor sanitare de funclionare 20,00 lei

' ..:r penrru eliberarca de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau
;-: r!r: .rsernenea planuri, delinute de consiliile locale

12 lei, pentru fiecare m2 sau
:'racfiune de m2

.:r:: a:ir:'u eliberarea certificat!lui de producator 10,00 lei

;\a fenlru eliberare a autoriza{iei privind desfisurarea activititlii de
: tnl.hraric oublicd

r:a vrzarc anuala

500 lei

3od. Caen

t530,5540

?ina la l00mp , inclusiv terasele

'5O%-din eliberare

Jeste 100 mp, inclusiv terasele

'taxa egala cu eliberarea



Iara pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul rural este de 500/0 din taxa prevazuta pentru mediul urbal.

PenFu eliberarea autorizaliilor pentu constructiile dc tantier necesare execufiei lucrdrilor de bazA, dactr nu au fost
::, rii! iznre odatd cu acesiea, taxa este de 30% din valoarea autorizatA a construcliilor,

Pentru eliberarea autorizaliei pehtru organizarea de tabere de corturi, casuF sau rulote, campinguri, taxa datorata este
r : I ! o ij in taloarea autorizatS a lucrerii sau a construcliei.

Tala pentru eliberarea autorizaliei de construire pentru orice alt?l construclie decat cele prevezute in alt aliniat al prezentului
r.r-:,:il i:sie egal6 cu I 0/o din valoarea autorizat5 al lucrtrrilor de construcfie inclusiv instalaliile aferente.

Pentru elibemrea autorizaliei de desfiinlare pa4iali sau totald a construcliei gi amenajdrilor, taxa datoBti este de 0,102
.-:: \ ?i(1area impozabili a acestora. In scopul desfii4Arii pa4iale cuantumul taxei se calcul€aza propo4ional cu suprafafa construitd a

:nif ir supuse demolerii.
Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum ti a autorizaliilor de construire, taxa este de 30% din valoarea

,.: ie r irrl iale.



ANEXA XII

T.\a pentru folosirca dijloacelor de reclaml ti publicitate

faxa pentru afilaj i! scop de reclaml Si publicitate:

lei/m2 sau fracliune de m2 - Propus Baza

t) in cazul unui afi'aj situat in locul in car€ persoana
leruleaza o activitate economici

12,00 lei

, in cazul oricerui alt panou, afigaj sau structurA de afiFj
rentru reclamd si Dublicitate

13,00 lei



ANEXA XIII

mFozitul pe spectacole

\4rnifestarea artistic! slu sctivita@ dbtrrctivi:

lei/m2 - propus Baza

t) in cazul videotecilor 1,00 lei

l) in cszul discotecilor ,,00 lei



ANEXA XIV

:"T!'rl
L!miteie m ln lme $i ma\ime ale amenzilor in cazul persoanelor l izice

Limitele minime qi maxime ale amenziloritr cazul persoanelor juridice

ontraventia prevdzutd 1a alin. (2) lit. a) se sanclioneaze cu amendd de la 84
ei la 335 lei, iar cele de la lit. bH) cu amendh de Ia 335 lei la 835 de lei

cilcarea normelor tehnice privind tipi,rirea. inregistrarea. venzarea,
idenla ti gestiodarea, dupd caz, a abonamentelor gi a biletelor de intrare la
ectacole constituie contraven{ie qi se sanclioneaz.d cu amendb de la 390 de

ei la 1894 lei.

ln cazul persoanelorjuridice, limitele minime $i maxime ale amenzilor
e la alin. (3) $i (4) se majoreaze cu 300o/o, respectiv:- contravenfia

revdzut5 Ia alin. (2) lit, a) se sanctione zd cu amendd de la 335lei la 133?
ei. iar cele de la lit. b) i) cu amendd de la 133'1 lei la 3342lei.ilrtc|lcarea
ormelor tehnice privitd tipdrirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta Si
estionarca, dupe caz, a abonamenlelor 9i a biletelor de intrare la spectacole
nstihlie contravenfie 9i se sancfioneazi cu amendd de la 1532 lei la 2590 le



ANEXA XV

rMEAnr.1l711999privindtaxeleextrajudiciaredetimbru,cumodificarilesicompletarileulterioare

{\EX,\Lista cuprinzand taxele extmjudiciare de timbru

' \  l t \ tras dln

1. , { .
normajuridicA

r\e pcntru eliberarea certificatelor de orice fel, altele dec6t cele eliberate de iNtatrte.
tinisterul Justitiei li Libertitilor CettrleDetti, parchetul de pe llngtr loalta Curte de iasatie
Justitie gi de notarii publici, precum ti pentru alte sewicii prestate de unele institu$i

rblice



lf lrbc|?rea de cetre organele administratiei publice cenlrale
bi locale. dc alte autoriteli publice. precum $i de inslituli i  de
lsrat, oare. in exercitarea atribuliilor lor, sunt in drept sa

i lcerlifice anumite situatii de fapt, a certificatelor,
]adc\'erintelor Fi a oricdror alte inscrisuri prin care se atesta
LLf rift sau o situatie, cu excepfia acelor acte pentru care se
lFlliicslc o altd taxe extrajudiciari de timbru mai mar3

lF rl.crarea certificatului de producdtor )unct abrogat prin art. 80 lit.j)
lin Ordonanta Guvemului nr.
i6l2002 privind impozitele fi
.axele locale

[]rbcfarea certificatelor de proprietate asupra animalelo(
.arr dc aninlal: X

pcnlru animale sub 2 ani 2

!  iraftfu animale pesie 2 ani 2

i:riicalea (transcricrea) transmisiunii propriet4ii asupra
-:r,,i?.lelor. pe cap de animal. in bilete de proprietarc: X

fanrru animale sub 2 ani 2

fennLl animale peste 2 ani 5

I Lbef afea certifi catelor de inresistrare fi scale )uncl abrogat prin art. I, pct. 144
lin Legea nr. 17412004 pentru
rprobarea Ordonanlei Cuvemului
rr. 9212003 privind Codul de
)rocedure fiscal5



liibefarea, la ccrere, a certificatelor medicolegale $i a altor
:enificaie medicale folosite in justilie 2

I

Elibel?rea, la cererc, a certificatelor de cazier iudiciar 2

Inlegistralea, la cerere, in actele de starc civild a schimbdrii
nLrmelLri ; i  Sexului 15

lnrsgistrarea. la cerere. in actele de stare civil6 a desfacerii
casAloriei 2

T::rscrierea, la cerere. in registrele de siare civil6 romene,
: :i.1elor de stare ciyild intocrn ite de autoriElile straine 2

1r:onsliruirea $i intocmirea ulterioard, la cerere, a actelor
l l ; : : :r l .e civi ld 2

! - , .
Jr t, .crarca altorcertr l icalede slare civi le in locul cctor
rf i.r'dute. sustrase, distause sau deteriomte 2

Tare pcntru eliberarea sau prcschimbarea actelor de identitate Si lhscrierea mentiunilor in
r fcirea- precunl 9i pcntru eliberarea permiselor de yanitoare ti dc pescuit

rr: i  JL- identitare: K

i r .-ljberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru
.e:irenij romani, eliberarea sau prelungirea valabil itdti i
icLelor de identirate pentru cetalenii strdini ii pentru
De.ioancle tare cetaFnie, precum giinsc erca menfiunilor
pr',' irrd schimbarea domiciliului sau a regedinlei cerdlenilor



ibl inscricrea merl iuni lor privi0d schimbarea domici l iului
rsai, r retcdinlei
r -
.l , lza anuala a carnetelor de identitate ale cetetenilor
iirr:i:ni Si ale persoanelor firA cetalenie

j.l) :libcrarea unor noi cirfi- bulctine, camete de identitate ti

"c. r ' i  at i i  Dro\ izori i  in locul celor pierdure. furate sau
jceL.norare

-

rr. ;eisirnrea ccrerilor persoane)or fizice gi juridice privind
i:. _izerea lnor date din Registrul permancnt de evidenF a

I  i  {e prntr.u examin!rea conducttori lor de autovehicule in vederea oblineri i  pcrmiselor de
L r , rdurere

I ir;'e penlru examinarea candida.tilor care au absolvit o
i.i r.ali dc conducdtori de aulovehicule:

Lau \ i , /a anuala a pcrmiselor de \analoare I

- :l L.efafea sau viza anuale a permiselor de pescuit

].r r ,-.b!increa pcrmisului de conducere pentru autovehicule
ii irr c:regorii le 5i subcategorii le A. Al. B. Bl siB+E

[.=;,,btl*"" p.r* k"l"i d"

i  0uiSItel

ln.to\ chicule din categoria A

l, . ' i*", **,-f ,l O" .""d*.r. *lrh,l O"*,;
l .  r . \ ic.r le aparrinind uncia dinlre calegori i le saL

prin Ordonanla de
la a Guvcmului nr. 70/2009

brogat prin Ordonanla de
la a Cuvemului nr. 70/2009

brogat prin Ordonanla de
nld a Cuvernului nr. ?0/2009

brogat prin Ordonanla de
15 a Guvernuiui nr. 70/2009

brogat prin Ordonanla de
genF a Guvemului nr. 70/2009



ANEXA XVI

TAXA HOTELIERA

Taxa hoteliere se calculeazd prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de
unit?tliile de cazarc.Cota se stabilegle de Consiliul Local 9i este de 1%

ANEXA XVII

suprafaF construita pentru construcliile de interes public 2015- 0.5lei /mp
suprafald construitd pentru construcrii dcstinate produclici, prestiri servicii 9i comq4, sedii

tlc limre, spalii de depozitarc, schimburi de dcstinalii, 201 5-l leu/mp
suprafaF construild penhu locuinlc $i iDstalalii aferenle acestora, anexe

gospoddregi, garaje, consluctii provizofii, racorduri de utilittrti, lbraje, excavdri, studii geotehnice,
2015 - I leri,/mp



ANEXA XVIII

TAXA PENTRU PIATA AGROALIMEITTARA SI DE ANIMALD

Pentru vanzarea de produse de o ce fel din autovelricule in pia{a agroalimenlard $i
targul de animale; 2015- 3 lei mp

Penku folosirea mesolor, platourilor, teraselor $i altor spatii din pie1e, tdrguri 9i
oboare : 2015- 3 lei /mp

Pentru vanzarea dc animale gi pdstui mici
- 3 lei/buc-2015

b)bovine, bubaline, cabalinc,pestc un an 2015- 5 lci buc
c) porcine pina la 6 luni 2015- 2 lei/tuc
d) porcine pcste 6luni 2015- 3 lei,buc
f) pui de I zi 2015- 0.l lei/pui
Pentru ocuparea terenudlor necesare vanzirii produselor rezultate din exercitarea

unor activitdli auto zatc pe cont propriu pe fiecare mp :propuneie 2015-5 lei/mp
Pentru inchirier€a unui canhr in piata agoalimentare :propunere 2014- 8 lci

Pentru venzarea produselor de oricc fel in afara locurilor stabilitc ( pielc, terguri, oboare ) :
2015 - l0 lei mpizi.

Pentru intrarea in piata, targ cu -car, caruta - 10 lei
- autovehicule - 20 lei

Pentru inchirierea unui tcren in afara pietei agroalimentarcdestinat vanz,arii produselor din
(ixcrcitarea acelor activitati autorizate pe cont proprio - 10 lei/mp.

ANEXA XIX

TAXE SPf,CIALE

1.'l a-xa edilitara sc adopta pcntru I amenaiari zone publlce, intrctinerc drumuri, cumtare
santuri, toaletare pomi, ecarisaj, colcctare animale moarte de pc domcniul public, dcratizare,
dczi nfectie, dezapezire.

Taxa edilitara se stabileslc iD urm4toarelc cLlzl,'ltun'ltlfi:
:r-. I'cntru persoane fizicc 40 lci/ gospodrrricy'an
l). l \ 'ntrupeNoanc.iuridico 50 lci/ fcfsoinir iuri( l icr l / l ln
1)lr( '  djspozil i i  conltare. rtnlrr irrt  rLproiratL L rr Ir ' ivir ' t  l :r  {t tr ir  dc sir lr lni7r!r( r$ i throglr

2. laxaol ic icrecirsr t ( ) r i .  i r ,z i i r '1.  r l t  s i r r rb:r t r ' . ( l ' r ' r i r r r l i t i  : r "b:r1(,r ' i  Icgalc l { ) { )  le i
i i  faxaol lctctrr  r . r r r r r i | , r ,  1 ' ,  r l r , r i  r r , r i l i l r ; r i ( r  i1) i r  (
. l , l . l l ; l l l r l lc ; l , r 'J . l . l : , , , , ' i / ] ] j l r i l , l . ] . ' . . ] ] . , , , , l ] '

t .1r l .ur :  c.  l i l i ,  i . .  , . .  ' . , . .  
I  i t , ,  ,  '  i  .  .  

" . i t  
r . . ; ,1. . ! ,11 1

,  /  ,  ,1. , .1 i l  l

, - :err l r : r  ; : i : , ,  . , '  ,  ;



- certificat nomcnolatura stndala
- autorizatiedeconstruire/desfintare
5.Taxa €libeidre copii documente arhiva - 4 lei/ pagina si in rcgim de urgenta(3 zile)-8

lei/pagina

Termenul legal dc eliberare estc de 30 de zile dc la data inregistmrii cererii si documentatiei
complete.

Penhu eliberarea certificatelor de atcstare liscala temcnul legal de eliberare este dc 2 ziie
lucratoarc de la date inregistrarii cererii si a documentatiei complete, iar in regim de urgenta (pe
loc) se percepe o taxa de urgenta dc 5 lei/persoana fizic4 l0 lei/persoana juridica.

'faxa eliberare autorizatie de functionare. SRL. SA S.C inf inbazaU3lll990
-rural-se majoreaza cu loo%taxele stalilire pentru elibemrea autorizaliilor la persoanc

fizice autorizate
-urban -se majoreaza cu 100% taxele stabilite pentru eliberarea autorizatjjlor la pcrsoirne

fizice aotorizate
Taxa pentu vizare autorizatii de functionare este egala cu taxa de eliberare
Taxa aviz program functionare pentru pcrsoane fizice autorizate -II, IF PFA-50 lci/an
Taxa aviz progEm functionarc -S.C SRI- SA -100/lei/an,

vizarea este egala cu taxa de eliberarc aviz program.
Taxa aviz program firnctionare nu se plateste de firmele care achita taxa de f'unctionare pcntru

desl Activitatii de alimentatie publica.Modul dc implementarc si incasare este stabilit prin
Rcgulamcnful de dcsfasurarc a activitatilor comcrciale pe raza UAT Oras Zlatna , aprobat prin HCL
21// .02.12013 si HCL 55 /31 .04/2013 .

ANEXA XX

ALTf, TAXE LOC^LE

Taxa zilnica pentru dctinerea sau utiliz'area echipamentelor destinalc in scopul oblinerii
do vcrrit de l3ler / zi, .

In conlomitatc cLr art.2ll3 clin Lcgca 571/2001 cu modil ioarilc si oornpletari lc ultctioare
('orrsil i i le l,ocale pot insti lLri 1llxc pcrtfu dcli lcr saLr uli l izarcir cchip!rncIrlclor si uti lajclor
(l(slinalte ohlinerij dc veniluri cffc l i l los!sr iDlirslr '!( i lrrnr publica locrrlrr pc razl locrl i lati j  untle
.kr ' i . l (  i r  sr . r r l  ut i i i r . r l le -  l laxeic prr 'v ; rzrr t r  r r r : r r  : r r :  

'e 
ealcrr lLr : rz:r  s i  su I l i r l ( -sr  r r r  c i , r r i i r r r r r i ta lc lL,

1r,u, , i r r r i lc  i ru lor i ta l i lot  L lc l ibct : r r i , '

Iarr : i :  z i l : r i re otrr l r ,  r l i l iz l ' r  , ,  r , r1, : , r , r  r , t r ' lL,r  ,1,  rJ l iL: i i t  { r , : { , , i ! r l  , , r ' r ' ,  ,  , i ,  L,  : ,  r , . l t  ' ; ,  i : i

, !  : r r r l i r l r r  ar , t r l l r i i i - .  ,  . , . ,1,  r ,  ,1,  , r , i l . i r '  ' , , , ( . , : . rL I

'  r i l0 l i r i r i .  l , ! | , , .  \ , , r l j  i  L , , , ,  r ,  r ,
.  : r .  t :  , j ) l . t  1 .  .  ,  I  i



ANEXA XXI

PRESTARILE DE SERVICII PENTRU PERSOANELE FIZICE SI
JURIDICE

Xerocopie format A.4 0,50lei
Xerocopie format A'3 I leu.

Prefedinte dc $ediD!6
Consil icr Burea loa4

' . . / ._. . , .

Zlatna,26 l]cnte 2014
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  

Bunur i imobile 
Nr . 
Cr t. 

Codul de  
Clasificar

e 

Denumirea  
Bunului 

Elementele de identificare Anul dobândir ii sau, după 
caz, al dăr ii în folosinţă 

Valoarea de inventar  
-lei - 

Situaţia jur idică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

874 

 

Imobil teren 

Suprafaţă de 34398 mp 
 
N – domeniul public 
S – proprietate privată 
E – proprietate privată 
V – proprietate privată 
 

1383 687.960 

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

875  Imobil teren 

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

1384 12.240 

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

876  Imobil teren 

C.F. – 71042 – Zlatna, nr. top. 7094 / 1 / 1 / 3 / 1,  
categoria de folosinţă „altele”  (teren construibil), 
suprafaţă de 1407 mp 
N – proprietate privată 
S – proprietate privată 
E – domeniul public 
V – proprietate privată 

1385 28.140 

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

C.F. – 71042 – Zlatna, nr. top. 7094 / 1 / 1 / 3 / 1, 
categoria de folosinţă „altele”  (teren construibil), 
suprafaţă de 3367 mp 
 
N – proprietate privată 
S – proprietate privată 
E – proprietate privată 
V – domeniul public 

1386 67.340 

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

878  Imobil teren 

C.F. – 70290 – Zlatna, nr. top. 6138, suprafaţă de 1266 
mp 
 
N – râul Ampoi 
S – fosta linie CFR 
E – proprietate privată 
V – proprietate privată 

1387 25.320 

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

879  Imobil teren 

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

1388 22.980 

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

880  Imobil teren 

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

1389 66.680 

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

881  Imobil teren C.F. – 70278 – Zlatna, nr. top. 6150, suprafaţă de 921 mp 1390 18.420 Domeniul public al 
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N – râul Ampoi 
S – fosta linie CFR 
E – proprietate privată 
V – proprietate privată 

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

882  Imobil teren 

C.F. – 70289 – Zlatna, nr. top. 6149, suprafaţă de 2005 
mp 
N – râul Ampoi 
S – fosta linie CFR 
E – proprietate privată 
V – proprietate privată 

1391 40.100 

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

883  Imobil teren 

C.F. – 70288 – Zlatna, nr. top. 6148, suprafaţă de 4945 
mp 
N – râul Ampoi 
S – fosta linie CFR 
E – proprietate privată 
V – proprietate privată 

1392 98.900 

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

884  Imobil teren 

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 
N – propietate privată 
S – proprietate privată 
E – str. Avram Iancu 
V – râul Valea Morilor 

1393 38.240 

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

885  
Spaţiu 
“Stare 
civilă”  

C.F. – 70221 – C1 – U11 – Zlatna, nr. top. 863 / 1 / 
XXXII, suprafaţă de 70,20 mp 
N – str. T. Vladimirescu 
S – proprietate privată 
E – str. Plopilor 
V – str. Merişor 

1394 1.404 

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

C.F. – 9 – Zlatna, nr. top. 863 / 2, categoria de folosinţă 
„alei şI zone verzi” , suprafaţă de 1145 mp 
 
N – str. T. Vladimirescu 
S – proprietate privată 
E – str. Plopilor 
V – str. Merişor 
 

1395 22.900 

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

887  Imobil teren 

C.F. – 8 – Galaţi, nr. top. 245, în suprafaţă de 5401 mp 
 
N – linia CFR 
S – drumul comunal 
E – drum comunal 
V – Valea Galaţiului 

1396 108.020 

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

888  Imobil teren 

C.F. – 72231 – Zlatna, nr. top. 6021 / 3, în suprafaţă de 
9549 mp 
 
N – domeniul privat 
S – pădure composesorat 
E – râul Ampoi 
V – pădure composesorat 

1397 190.880 

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

889  

Drum de 
exploatare 
agricolă 
ŞESURI 

C.F. – 178 – Zlatna, nr. top. 11954, în suprafaţă de 7370 
mp 
 
N – drum comunal Trîmpoiele 
S – proprietate privată 
E – proprietate privată 
V – proprietate privată 

1378 147.400 

Domeniul public al 
Oraşului  Zlatna, 
potrivit Hotărârii 
Consiliului Local  nr. 
127 din 23.12.2013 
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890  
Drum 

Pătrîngeni 

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

1398 85.420 

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

 
Zlatna, 26 iunie 2014 

 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                                             Contrasemnează 
               Consilier Bunea Ioan                                                                                                              Secretar Zavragiu Adina 
 


