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HOTĂRÂREA NR. 86 
privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2014 

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive ale Primarului oraşului Zlatna, Raportul 

de specialitate al Biroului BFCIT şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2014 prin care s-a aprobat proiectul 
Bugetului Local pe anul 2014; 
 Având în vedere prevederile art. 14 şi 19 al. 2 din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale 
republicată, Legii 356/2013 a bugetului de stat, Ordinului 720/2014 entru aprobarea Normelor 
metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituþiilor publice autonome, 
instituţiilor publice finanţate integral sau parþial din venituri proprii şi activitãţilor finanţate integral din 
venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor 
fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de 
privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a 
acestora  şi art. 36 al. 2 lit b şi al. 4 lit a din Legea 215/2001 republicată; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1: Consiliul Local aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2014, prin modificarea 
următoarelor anexe, părţi integrante din prezenta hotărâre: 

anexa 1: Bugetul Local detaliat la Venituri pe capitole şi subcapitole şi la Cheltuieli pe capitole, 
titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, cuprinzând ca părţi integrante anexele: 

1A – Secţiunea de funcţionare 
1B – Secţiunea de dezvoltare 
anexa 3: Programul de investiţii publice pe anul 2014 
Art. 2: Anexele 1 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, Birou DI, 

SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 
 

Zlatna, 21 august 2014 
        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 

                 Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Birou BFCIT, Birou DI, SPGCL, Compartiment RU 
Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal de afişare, RECL pentru îndeplinirea procedurilor de 
publicitate electronică,  
 
ZA/ZA 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 87 

privind însuşirea Documentaţiei topografice de primă înregistrare imobil, 
înscris sub nr. top. 851/2/2/2/1 

Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al SPGCL 

- ADPPJ şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de 
faptul că:   

- S.C. MARGRIT S.R.L., cu sediul în oraşul Zlatna, str. T. Vladimirescu, nr. 8, are calitatea de 
concesionar în 2 contracte de concesiune înregistrate sub nr. 1/1995 pentru suprafaţa de 27 mp. 
şi sub numărul 1/1996 pentru suprafaţa de 34 mp. La momentul încheierii celor două contracte 
imobilele care au făcut obiectul concesiunii au fost identificate doar prin adresa şi suprafaţă, 
fără caracteristici cadastrale, terenul nefiind parcelat 

- terenul este înscris la poziţia 365 din anexa 12 la HG 974/2002, modificată şi completată cu HG 
245/2012 prin care s-a aprobat inventarul domeniului public al oraşului Zlatna  

- în vederea îndeplinirii procedurilor legale de înscriere în cartea funciară a contractelor de 
concesiune şi identificării complete a parcelelor care fac obiectul concesiunii s-a întocmit 
Documentaţia topografică de primă înregistrare imobilului înscris sub nr. top. 851/2/2/2/1, cu 
formarea unei parcele de 61 mp. (27 mp.+34 mp) cu nr. top. nou 851/2/2/2/1/1 

 Având în vedere prevederile art. 40 a Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 365 din 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. 
10 al. 2 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. 5 lit.a şi art. 123 din Legea 215/2001 republicată; 

În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1: Însuşirea Documentaţiei topografice de primă înregistrare imobil, situat în oraşul Zlatna, str. T. 
Vladimirescu, nr. 8, identificat prin nr. top. nou 851/2/2/2/1/1, în suprafaţă de 61 mp, categoria de 
folosinţă „curţi construcţii”, proprietar Domeniul Public al oraşului Zlatna, documentaţie întocmită de 
expert autorizat ing. Ignat George Adrian. 
Art. 2: Trecerea imobilului menţionat la Art. 1 al prezentei hotărâri din Domeniul Public al oraşului 
Zlatna în Domeniul Privat al oraşului Zlatna. 
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte SPGCL – ADPPJ şi BFCIT. 

Zlatna, 21 august 2014 
        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 

                 Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPPJ, BFCIT, DI 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 88 
privind completarea anexei la HCL 72/2014 prin care s-a aprobat completarea Inventarului bunurilor 

care aparţin Domeniului Public al oraşului Zlatna  
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al SPGCL 

- ADPPJ şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de 
faptul că:   

- prin HCL 72/2014 s-a aprobat completarea Inventarului bunurilor care aparţin Domeniului 
Public al oraşului Zlatna cu 17 noi poziţii, poziţiile nr. 874 – 890, având elementele de 
identificare înscrise într-o anexă, parte integrantă a respectivei hotărâri 

- în vederea adoptării unei hotărâri de guvern, se impune completarea datelor de identificare a 
bunurilor înscrise în anexa la HCL 72/2014  

 Având în vedere prevederile art. 60-62 din Legea 24/2000 privind normele de tehnicã 
legislativã pentru elaborarea actelor normative, cu completările şi modificările ulterioare; 

În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1: Se aprobă modificarea anexei la HCL 72/2014 prin completarea cu noi date de identificare ale 
imobilelor înscrise, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte SPGCL – ADPPJ şi BFCIT. 
 

Zlatna, 21 august 2014 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                 Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 

Se comunică la: 
Instituţia Prefectului judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPPJ, BFCIT, DI 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 89 

privind modificarea funcţiilor publice de execuţie, vacante, înscrise la poziţiile 17 şi 44 în Statul de 
funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului, Serviciilor publice înfiinţate în subordinea 

autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor din subordinea autorităţilor publice locale 
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 
Compartimentului Resurse Umane şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local; 

Având în vedere prevederile art. 107 al. 2 lit b şi al. 3 din Legea 188/1999 privind privind 
Statutul funcţionarilor publici, art. 36 al. 2 lit a şi al. 4 lit b din Legea 215/2001 republicată, art. 14 al. 4 
şi art. 16 al. 1 din Legea 155/2010 a Poliţiei locale cu completările şi modificările ulterioare, Legea 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, HG 427/2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului 
personal al persoanei cu handicap, republicată, art. 3 din Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru 
ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptatã la Strasbourg la 15 obctombrie 1985, 
Hotărârea Consiliului local nr. 3/2014 prin care s-a aprobat Bugetul Local pe anul 2014 şi HCL 
97/2013 prin care s-a aprobat Planul de ocupare a funcţiilor publice, din cadrul Primăriei şi Serviciilor 
publice înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale Zlatna,  pentru anul 2014;  
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1: Se aprobă modificarea a două funcţii publice de execuţie, vacante, înscrise la poziţiile 17 şi 44 
în Statul de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului, Serviciilor publice înfiinţate în 
subordinea autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor din subordinea autorităţilor 
publice locale, după cum urmează: 

 
din poliţist local, clasa III, grad profesional principal în poliţist local, clasa I, grad profesional superior 

 
din referent, clasa III, grad profesional superior în inspector, clasa I, grad profesional asistent 

 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Compartimentul RU şi Biroul 

BFCIT, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 
 

Zlatna, 21 august 2014 
        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 

                 Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 

 
 Se comunică la: 
Instituţia Prefectului judeţul Alba, Primar  
Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Birou BFCIT, Compartiment RU, ANFP 
Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal de afişare 
ZA/ZA, 3 ex    
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HOTĂRÂREA NR. 90 
conferă titlul de „Cetăţean de onoare al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna, 

domnului Porcar Viorel 
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 

consilierului juridic  şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile prevederile art. 36 al. 8 din Legea 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată şi art. 5 lit b din Regulamentul pentru acordarea titlului de „Cetăţean de 
onoare al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna”, aprobat prin HCL 88/2008;  

În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1: Se conferă titlul de Cetăţean de onoare al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş 

Zlatna, domnului Porcar Viorel - Preot paroh protopop onorar iconom stavrofor patriarhal, domiciliat în 
oraşul Zlatna, str. Tudor Vladimirescu nr. 26, judeţul Alba. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul oraşului Zlatna. 
 
 

Zlatna, 21 august 2014 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                 Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 
 Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Biroul APL, domnul Porcar Viorel 
 
 
ZA/ZA, 4 ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA           
ORAŞUL ZLATNA                        
CONSILIUL LOCAL                                                                                                 

          
HOTĂRÂREA NR. 91 

privind participarea Oraşului Zlatna, ca membru fondator, la constituirea Asociaţiei Clasterul de 
Dezvoltare Durabilă Ţara Moţilor 

 Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba; 
 Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 
SPGC - ADPPJ - consilier juridic Todorescu Aurel şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile 36 al. 2 lit d şi e al. 6 lit a şi al. 7 lit a din Legea 215/2001 
republicată, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare 
Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptatã la 
Strasbourg la 15 obctombrie 1985; 

În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1: Se aprobă participarea Oraşului Zlatna, ca membru fondator, la constituirea Asociaţiei Clasterul 
de Dezvoltare Durabilă Ţara Moţilor, persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, apolitica, 
avand ca scop dezvoltarea durabila prin promovarea turismului rural, urban si semiurban si a 
activitatilor de productie sau comerciale conexe acestora din zona Muntilor Apuseni, precum şi 
promovarea produselor turistice in totalitatea multiplelor sale forme, atat in tara, cat si in strainatate, 
precum si acordarea suportului necesar pentru implementarea strategiilor nationale, regionale si locale 
de dezvoltare a turismului. 
Art. 2: Se aprobă plata, din bugetul local, a taxelor aferente formalităţilor de înregistrare a Asociaţiei; 
Art. 3: Se împuterniceşte Primarul oraşului Zlatna pentru a semna, în numele Oraşului Zlatna, actele 
care decurg din asociere. 
Art. 4: Se împuterniceşte domnul Bârsan Constantin - Mircea, posesor al CI seria AX nr. 470029, 
eliberat de SPCLEP Cugir, CNP 1521010013528 pentru a înregistra Asociaţia la Judecătoria Alba 
Iulia.   
Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Biroul BFCIT din cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi 
Biroul DI. 

Zlatna, 21 august 2014 
        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 

                 Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - jud. Alba 
Primar, Dosar arhivă 
Dosar şedinţă 
Biroul B.F.C.I.T., DI 
 
ZA/ZA 
3 ex 


