
ROMÂNIA                                                                                   
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA         
CONSILIUL LOCAL         

 
HOTĂRÂREA NR. 73 

privind aprobarea Devizului  general aferent Studiului de fezabilitate, actualizat, 
al obiectivului de investiţii „Extinderea reţelei de apă potabilă pe teritoriul administrativ 
al oraşului Zlatna”- in valoare de 22 091 661,0 lei fara TVA 
           Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă  ,,de indata” ; 

Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de 
specialitate al Biroului Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii „Extinderea reţelei de apă 
potabilă pe teritoriul administrativ al oraşului Zlatna”, a fost aprobat iniţial prin HCL 
16/2006; 

Având în vedere prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de 
intervenţii, Ordinului MDLPL  nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare 
a unor prevederi din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008  şi art. 36 al. 2 lit. b, al. 4 lit d şi f 
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, Convenţiei nr. 
5541/SB/2006 privind finanaţarea şi implementarea subprogramului „Reabilitarea zonei 
foarte poluate Zlatna, judeţul Alba”, HG 571/2006 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul subprogramului „Reabilitarea 
zonei foarte poluate Zlatna, judeţul Alba”, art. 44 şi 45 din Legea 273/2006 a finanţelor 
publice locale, cu completările şi modificările ulterioare; 
 In temeiul art 45 al.1 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 
republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Se aprobă Devizul General aferent Studiului de fezabilitate actualizat, al 
obiectivului de investiţii „Extinderea reţelei de apă potabilă pe teritoriul administrativ al 
oraşului Zlatna”, proiectant S.C. Muro Instal SRL, proiect nr. 38/2014, revizuit 2014, in 
valoare de 22 091 661,0  lei, fara TVA. 

 Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, 
Biroul BFCIT, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi Biroul DI. 

 
Zlatna, 21 iulie 2014 

   Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnează 
  Consilier: Medrea Ioan                                   pt.   Secretar : Jr. Todorescu Aurel 

Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, 
SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT, Birou DI 
  TA/TA : 4 ex. 
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                                             HOTĂRÂREA NR 74 

 
privind actualizarea Devizului General aferent Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Reabilitare şi extindere reţea canalizare oraş Zlatna, judeţul Alba” – în 
valoare de 51136064,0 lei fără T.V.A 

  
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţa ,, de indata”; 

 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 51 136 064,0 lei ( fara 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 51136064,0 lei fără 
T.V.A. 

 



Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare 
Investiţii. 

 
Zlatna, 21 iulie 2014 

    Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează 
               Consilier:  Medrea Ioan                                      pt.  Secretar: jr. Todorescu Aurel 
 
 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul DI, Biroul 
BFCIT 
 
TA/TA 
4 ex 
 

 
 
 
 
 
 


