ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 97
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
1C - Credite de angajament
anexa 3: Programul de investiţii publice pe anul 2014
Art. 2: Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, Birou DI,
SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 25 septembrie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 98
privind repartizarea apartamentului nr. 12, amplasat în blocul ANL, în vederea închirierii
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 nr. 9823/2014 şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local şi adresa MDRL nr. 23183/I.A/13.04.2009 prin care ni se comunică avizarea favorabilă a
criteriilor de acces la locuinţă stabilite prin HCL 93/2008 modificată prin HCL 108/2008 şi HCL
nr.39/2009;
Având în vedere prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, art 14 al. 4 lit. c din H.G. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, cu completările şi modificările ulterioare şi Legea 114/1996, legea locuinţei;
În temeiul art. 45 al. 1 şi 3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Consiliul Local aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a apartamentului nr. 12
amplasat în blocul ANL, solicitantului Ghimpu Alexandru Felix, dosar nr. 40, care la evaluare a
întrunit 33 puncte.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGCL - ADPPJ din cadrul
Primăriei oraşului Zlatna, Biroul BFCIT şi Comisia socială, cu atribuţii în repartizarea locuinţelor
construite prin ANL
Zlatna, 25 septembrie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică :
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul BFCIT, Biroul, SPGC
– ADPPJ, Ghimpu Alexandru Felix

ZA/ZA
3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

avizat secretar

HOTĂRÂREA NR. 99
privind trecerea în Cartea Funciară, în Domeniul Privat al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş
Zlatna a terenului înscris în CF 72746 - Zlatna, sub nr. top. 542, în suprafaţă de 2701 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
Serviciului Public de Gospodărie Comunală nr. 9613/2014 şi Raportul de avizare al comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că pentru terenul înscris în CF 72746 Zlatna, provenit din conversia pe hârtie a CF 9 - Zlatna sub nr. top. 542, în suprafaţă de 2701 mp.,
categoria de folosinţă fâneaţă, proprietar tabular Statul român, în cotă de 1/1 părţi, drept de
administrare operativă Intreprinderea Metalurgică Chimică Zlatna, sunt valabile următoarele afirmaţii:
- 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
- Intreprinderea Metalurgică Chimică Zlatna nu mai există
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. 4 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. 121 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 şi 5 din Constituţia României, Legii 214/2011
pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Trecerea în Cartea Funciară, în Domeniul Privat al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş
Zlatna a terenului înscris în CF 72746 - Zlatna, provenit din conversia pe hârtie a CF 9 - Zlatna sub nr.
top. 542, în suprafaţă de 2701 mp., categoria de folosinţă fâneaţă, proprietar tabular Statul român, în
cotă de 1/1 părţi.
Art. 2: Radierea dreptului de administrare operativă a Intreprinderii Metalurgice Chimice Zlatna.

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT, din
cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 25 septembrie 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
ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 100
privind Regulamentul Festivalului Naţional de Interpretare a Romanţei
„Te-aştept pe acelaşi drum - In Memoriam Valer Ponoran”
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
Casei de Cultură Horea Popescu Zlatna şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 4 al. 2 şi al. 3 lit a din O.U.G 118/2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfãşurarea activitãţii aşezãmintelor culturale, art. 36 al. 2 lit d şi al 6 lit a pct 4 din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, Legea 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu completările şi modificările ulterioare şi adresa 2053/16.09.2014 a Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Aprobă Regulamentul Festivalului Naţional de Interpretare a Romanţei „Te-aştept pe acelaşi
drum - In Memoriam Valer Ponoran”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Aprobă cuprinderea în Bugetul Local pe anul 2014, a sumelor necesare pentru acoperirea
costurilor Festivalului Naţional de Interpretare a Romanţei „Te-aştept pe acelaşi drum - In Memoriam
Valer Ponoran”, ediţia a XI a.
Art. 3: Se împuterniceşte Primarul oraşului Zlatna pentru a semna documentele în legătură cu
organizarea Festivalului Naţional de Interpretare a Romanţei „Te-aştept pe acelaşi drum - In
Memoriam Valer Ponoran”.
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Casa de Cultură „Horea
Popescu” Zlatna, SPGC – ADPPJ, Biroul DI, Biroul BFCIT, Centrul Cultural al Artelor Vizuale
Zlatna.
Zlatna, 25 septembrie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae
Se comunică:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar
Dosar arhivă
Dosar şedinţă
Biroul BFCIT
Casa de Cultură „Horea Popescu” Zlatna
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba
ZA/ZA
3 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 101
privind instituirea unor restricţii de tonaj pe unele drumuri de interes local aflate pe raza Unităţii
Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate a
SPGC, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi HCL
5/31.01.2013 adoptată în baza Avizului IPJ Alba – Poliţia rutieră, comunicat cu adresa nr.
117078/28.01.2013 prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare a transportului greu pe
drumurile de interes local aflate pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna;
Având în vedere prevederile art. 128 al. 1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu completările şi modificările ulterioare, art. 22, art.
38 al. 1 şi 3 şi art. 40 din Ordonanţa de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu completările
şi modificările ulterioare, Legii nr. 197/1998 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern nr. 19/1997
privind transporturile, Ordonanţei de Guvern nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, Legii
273/2006 a finanţelor publice locale, cu completările şi modificările ulterioare, Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, Ordonanţei de Guvern nr. 2 din
12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36
alin. (2) lit. b), c), d), alin.(4) lit.a) ,c), alin.(5) lit.a) si alin.(6) lit. a) pct.13, art. 45 alin. 2 lit.c din Legea
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se interzice circulaţia autovehiculelor destinate transportului de marfă şi materiale utilizate, cu
masa totală maximă autorizată mai mare de 30 tone, pe următoarele drumuri de interes local aflate pe
raza Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna :
1) str. Valea Morilor – de la Casa de Cultură până la Biserica din satul Vîltori
2) sat Feneş – DC 173
3) sat Galaţi – începând din dreptul Bisericii din satul Galaţi
4) sat Valea Mică – de la Staţia de Transfer pe lungimea DC 67
5) str. Valea Mare cu începere de la varianta de ocolire a oraşului, pe tronsonul de 1300 m din DJ 705)
6) sat Pirita – DC 108
Art. 2: Se interzice circulaţia autovehiculelor destinate transportului de marfă şi materiale utilizate, cu
masa totală maximă autorizată mai mare de 28 tone, pe următoarele drumuri de interes local aflate pe
raza Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna:

1) drum comunal Pătrîngeni – de la podul CFR până la mănăstirea „Buna Vestire” Negraia
2) DC 177 – Runc (de la biserica sat Vîltori până în cătunul Runc)
3) DC 175 – Dumbrava (de la DN 74 până în satul Dumbrava)
Art. 3: Se aprobă achiziţionarea şi montarea indicatoarelor rutiere şi plăcuţelor anexe, pentru asigurarea
semnalizării rutiere corespunzătoare.
Art. 4: Nerespectarea prevederilor articolelor 1 şi 2 din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă cuprinsă între 250 -1000 lei. Amenzile aplicate constituie venit la bugetul
local.
Art. 5: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de
către primarul oraşului Zlatna: poliţişti rutieri, angajaţi Serviciului Poliţie Locală şi alte persoane.

Art. 6: Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii
prevãzută la articolul 4, agentul constatator fãcând menţiune despre aceastã posibilitate în procesulverbal.
Art. 7: Sancţiunea contravenţională a amenzii se va aplica contravenientului. În situaţia în care acesta
nu este prezent, sancţiunea contravenţională a amenzii se va aplica proprietarului sau deţinătorului, în
baza unui titlu legal, al autovehiculului, persoană fizică sau juridică.
Art. 8: Împotriva Procesului-verbal de contravenţie se poate depune plângere la Judecătoria Alba Iulia,
în termen de 15 zile de la comunicare, aplicându-se în acest sens prevederile O.G. nr. 2/2001, privind
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 9: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia Locală, SPGC, Biroul
BFCIT din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 25 septembrie 2014

Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

ZA/ZA, 3 ex
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Consiliul Judeţean
- Primar, SPGC şi Biroul BFCIT
- Poliţia oraşului Zlatna, Poliţia Locală, IPJ Alba, se afişează la sediul primăriei şi în locuri publice

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 102
privind vânzarea, prin licitaţie publică, a unor parcele de teren
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 - ADPP şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând
cont de faptul că prin HCL 119/2007 s-a aprobat vânzarea, la iniţiativa cumpărătorului, a unui imobil,
în suprafaţă totală de 154 mp., format din două parcele de teren, după cum urmează:
- înscrisă în CF 72765 - Zlatna, sub nr. top. 806/2, în suprafaţă de 111 mp.
- înscrisă în CF 72763 - Zlatna, sub nr. top. 806/3, în suprafaţă de 43 mp
Procedura nu a fost finalizată prin încheierea unui Contract de vânzare - cumpărare. Evaluarea
imobilului s-a realiazat, la acea dată, de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei, în
baza unor acte normative, în prezent abrogate (Ordinul MFP 1487/2003). Având în vedere faptul că
procedura iniţiată în anul 2007 nu a fost finalizată până în prezent, precum şi modificările legislative, se
impune reevaluarea imobilului supus vânzării printr-un raport de evaluare, întocmit de expert
ANEVAR, în conformitate cu legislaţia în vigoare la această dată. Prin HCL 81/31.07.2014 s-a aprobat
reglementarea situaţiei juridice a parcelelor prin parcelarea şi formarea de noi loturi precum şi trecerea
în Domeniul privat al oraşului Zlatna.
Având în vedere prevederile art. 876-901 şi 1650-1745 din Codul Civil şi art. 123 al. 1 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, vânzarea, prin licitaţie publică, a următoarelor parcele de teren:
- înscrisă în CF 72765 - Zlatna, sub nr. top. 806/2, în suprafaţă de 111 mp.
- înscrisă în CF 72763 - Zlatna, sub nr. top. 806/3, în suprafaţă de 43 mp.
Art. 2: Se aprobă achiziţionarea Raportului de evaluare al imobilelor, precizate la articolul 1 al
prezentei hotărâri. Raportul de evaluare va fi întocmit de expert autorizat ANEVAR.
Art. 3: Se aprobă parcurgerea etapelor legale în vederea vânzării parcelelor menţionate la articolul 1 al
prezentei hotărâri.
Art. 4: Hotărârea Consiliului Local nr. 119/23.08.2007 se abrogă.
Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie
Comunală al oraşului Zlatna, activitatea Administrarea Domeniului Public şi Privat, Juridic, Biroul
BFCIT.
Zlatna, 25 septembrie 2014
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Clonţa Nicolae
Secretar Zavragiu Adina
Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPP, BFCIT, dl.
Ţibea Mircea Florin

ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 103
privind gestionarea namolurilor rezultate din statia de epurare a apelor uzate aferenta proiectului
nemajor, „Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in orasul Zlatna si
in satele componente Valtori, Podul lui Paul, Suseni, Patrangeni, Fenes, Galati si Valea Mica”, judetul
Alba
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al Biroul
Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte şi Achiziţii Publice şi Raportul de avizare al
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. b şi al. 4 lit d şi e 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 strategia referitoare la gestionarea namolurilor rezultate din statia de epurare a apelor
uzate aferenta proiectului nemajor, „Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare in orasul Zlatna si in satele componente Valtori, Podul lui Paul, Suseni, Patrangeni, Fenes,
Galati si Valea Mica”, judetul Alba, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se împuterniceşte Primarul oraşului Zlatna pentru a semna, în numele Consiliului local strategia
aprobată la articolul 1 al prezentei hotărâri..
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii Unitate
Implementare Proiecte şi Achiziţii Publice, Serviciul Public de Gospodărie Comunală al oraşului
Zlatna, activitatea Administrarea Domeniului Public şi Privat, Juridic, Biroul BFCIT.

Zlatna, 25 septembrie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPP, BFCIT

ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA/ORAŞUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 104
privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Statutul Asociatiei si cuantumul cotizatiei datorate
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „SALUBRIS ALBA”
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Analizând referatul doamnei Morogan Rodica poliţist local cu atribuţii de implementare a
proiectelor cu finanţare europeană;
Văzând solicitarea Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara Alba transmisă sub nr.
4/19.09.2014. privind modificarea statutului asociatiei si alocarea cotizatiei aferente trimestului IV
2014 datorate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Salubris Alba” ;
Ţinând cont de prevederile:
- Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „SALUBRIS ALBA”
inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Alba Iulia conform
Certificatului de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 1126/12/A/07.08.2009.
Având în vedere prevederile:
- Ordonanta nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale
În temeiul art.45-(1) şi 115-(1) litera “b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă Actul Aditional nr. 1 la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„SALUBRIS ALBA”, potrivit Anexei – parte integranta a prezentei hotarari.
Art. 2 Se imputerniceste domnul Ponoran Silviu, posesor al. C.I. seria A.X. nr. 262765, CNP
1590701400303, primar al oraşului Zlatna, sa semneze actul aditional, prevazut la art. 1 al prezentei
hotarari.
Art. 3 Se imputerniceste D-nul Nistor Marius-Daniel, cetatean roman, nascut la data de 26.07.1973 in
municipiul Sebes, domiciliat in municipiul Alba Iulia, str.Vasile Goldis, nr.28, bl. 8ABC, ap.37,
posesor al C.I. seria AX, nr. 341652, eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 05.11.2008, sa
indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea modificarii Statutului ASOCIATIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SALUBRIS ALBA” la Registrul asociatiilor si
fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Alba Iulia.
Art. 4 Se aloca suma de 400 lei reprezentand cotizatia orasului, aferenta trimestrului IV al anului
2014, datorata ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SALUBRIS ALBA” .
Art. 5 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului orasului Zlatna prin
compartimentele de specialitate.
Zlatna, 25 septembrie 2014
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Clonţa Nicolae
Secretar Zavragiu Adina
Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar
şedinţă, SPGCL – ADPP, DI, BFCIT, ZA/ZA 3ex

anexa la HCL 104/25.09.2014

ACT ADITIONALNR.1
LA STATUTUL
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
“SALUBRIS ALBA”

ART. I Se completeaza art. 2 la Capitolul I- DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA ASOCIATIEI cu
un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:
“(3) Asociatia va avea o sucursala fara personalitate juridica in Comuna Galda de Jos, judetul
Alba”
ART. II Se completeaza art. 14 din Capitolul V – ORGANELE ASOCIATIEI cu un nou alineat care
va avea urmatorul cuprins:
“(2)^1 Mandatul reprezentantilor, altii decat primarii sau presedintele Consiliului Judetean, este
valabil pana la revocare”.
ART. III Se modifica art. 23 alineatul (1) din Capitolul V – ORGANELE ASOCIATIEI care va avea
urmatorul cuprins:
” art. 23 alineatul (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei,
format din Presedintele Asociatiei si inca patru membri numiti de Adunarea generala pentru o perioada
de 4 ani. Componenta Consiliului Director trebuie sa asigure cat mai bine reprezentativitatea in cadrul
acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, folosindu-se principiul reprezentarii prin rotatie”.
ART. IV Se imputerniceste D-nul Nistor Marius-Daniel, cetatean roman, nascut la data de 26.07.1973
in municipiul Sebes, domiciliat in municipiul Alba Iulia, str.Vasile Goldis, nr.28, bl. 8ABC, ap.37,
posesor al C.I. seria AX, nr. 341652, eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 05.11.2008, sa
indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea modificarii Statutului ASOCIATIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SALUBRIS ALBA” la Registrul asociatiilor si
fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei Alba Iulia.
Celelalte articole ale Statutului Asociatiei raman neschimbate.
Prezentul act aditional modifica in mod corespunzator statutul asociatiei, anexandu-se la acesta.

ASOCIATII
Zlatna, 25 septembrie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

