
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA                                                                                  
CONSILIUL LOCAL                                                                                                              

HOTĂRÂREA NR. 105 
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 
anexelor 1 şi 3, 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, 30 octombrie 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 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA                      
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA NR. 106 
privind aprobarea Contului de execuţie la 30.09.2014 

 
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 B.F.C.I.T. şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile art. 49 al. 12 şi 13 din Legea 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu completările şi modificările ulterioare şi art. 36 al. 2 lit b şi al 4 lit a 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 Contul de execuţie la 30.09.2014,  conform anexelor 1 şi 2, părţi integrante 
din prezenta hotărâre: 

anexa 1: Bugetul Local - Venituri şi Cheltieli 
anexa 2: Bugetul instituţiilor publice finanţate din surse proprii - Venituri şi Cheltuieli 

 Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Buget, Finanţe, 
Contabilitate, Impozite şi Taxe. 
 

Zlatna, 30 octombrie 2014 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                 Consilier Clonţa Nicolae                                                       Secretar Zavragiu Adina 
 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar  
Dosar arhivă 
Dosar şedinţă 
Biroul BFCIT 
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. 107 
privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale 

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 al Comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile  art. 9 pct 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997 precum şi art. 125 al. 2 lit d din OG 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizat, HG 1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi 
modificările ulterioare ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi 
modificările ulterioare şi art. 36 al. 2 lit b şi al 4 lit a 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 acordă înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) şi scadente la 
data de 30 septembrie 2014, altele decât datoriile rezultate din contracte de folosinţă a unor bunuri 
proprietate publică sau privată a oraşului Zlatna sau din alte convenţii, datorate bugetului local de către 
contribuabilii persoane fizice, solicitanţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) contribuabilii persoane fizice care achită integral, cel mai târziu până la data de 20 decembrie 2014 
inclusiv, toate obligaţiile fiscale principale scadente la data de 30 septembrie 2014; 
b) contribuabilii persoane fizice care achită integral, cel mai târziu până la data de 20 decembrie 2014, 
toate sumele datorate cu titlu de amenzi exigibile de orice fel, luate în debit la Biroul Buget, finanţe, 
contabilitate, impozite şi taxe locale la data de 30 septembrie 2014, cu excepţia celor contestate pentru 
care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată; 
(2) În categoria obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) prevăzute la alineatul precedent 
sunt incluse: 
a) majorări de întârziere stabilite pentru neplata la termen a impozitelor şi a taxelor datorate bugetului 
local al oraşului Zlatna, calculate până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale principale 
(inclusiv a amenzilor), dar nu mai târziu de 20 decembrie 2014; 
b) majorări de întârziere stabilite prin acte de inspecţie fiscală încheiate de către inspectorii fiscali, 
pentru impozite şi taxe datorate bugetului local al oraşului Zlatna, calculate până la data plăţii integrale 
a debitelor; 
(3) În categoria obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) prevăzute la alineatul (1) nu sunt 
incluse majorările de întârziere datorate pentru perioade de amânare. 
Art. 2: Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute la articolul 1 al prezentei, contribuabilii interesaţi vor 
depune, la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale, o cerere motivată pentru 
acordare de înlesniri, cel mai târziu până în data de 20 decembrie 2014, inclusiv. 
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate, 
Impozite şi Taxe.  

Zlatna, 30 octombrie 2014 
        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 

                 Consilier Clonţa Nicolae                                                       Secretar Zavragiu Adina 
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul 
BFCIT, Se afişează la sediul primăriei, ZA/ZA 3 ex 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                            
ORAŞUL ZLATNA         
CONSILIUL LOCAL            

 
HOTĂRÂREA NR. 108 

 
privind desemnarea unor reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Liceului „Corneliu 

Medrea” Zlatna 
 

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 70/26.06.2014 s-a desemnat ca reprezentant în Consiliul de Administraţie al 
Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna, domnul Demenic Daniel - consilier local. Prin adresa nr. 
1365/3.10.2014, directorul Liceului „Corneliu Medrea” aduce la cunoştinţă că numărul membrilor 
Consiliului de Administraţie a crescut la 13 impunându-se desemnarea a trei reprezentanţi din partea 
Consiliului Local.  

Având în vedere prevederile art. 96 al. 2 lit. c din Legea învăţământului nr. 1/2011 cu 
completările şi modificările ulterioare, coroborat cu art. 4 al. 1 lit. c din Metodologia - cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 
aprobat prin OMEN nr. 4619/22.09.2014, precum şi art. 36 al. 2 lit d, al. 6 lit. a pct. 1 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 desemnează următorii reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie 
al Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna: 

- domnul Demenic Daniel - consilier local 
- doamna Medruţ Cristina - consilier local 
- domnul Bunea Ioan - consilier local 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Compartimentul Resurse Umane 

şi Biroul BFCIT, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 
 
 

Zlatna, 30 octombrie 2014 
        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 

                 Consilier Clonţa Nicolae                                                       Secretar Zavragiu Adina 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna, persoane desemnate, ZA/ZA, 3 ex 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA                                      
CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA NR. 109 
privind Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 

 
  

Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate a 
Compartimentului Resurse Umane şi Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile  art 23 al. 2 lit.b, al. 4 din  Legea  nr. 188/1999 privind Statului 
Funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ANFP nr 
7660/2006  privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 
  În temeiul art 45 al.1 din legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, din cadrul Primăriei şi Serviciilor 
publice înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale Zlatna,  pentru anul 2015, conform anexei 
parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
 Art.2: Cu ducerea la începlinire a prezentei hotărâre se împuterniceşte Compartimentul Resurse 
Umane. 

 
Zlatna, 30 octombrie 2014 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                 Consilier Clonţa Nicolae                                                       Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar 
Dosar arhivă 
Dosar şedinţă  
Compartiment Resurse Umane 
Birou BFCIT 
 
ZA/ZA 
3 ex 
 
 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA           
ORAŞUL ZLATNA                        
CONSILIUL LOCAL                                                                                                 

          
HOTĂRÂREA NR. 110 

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu 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 şi ţinând cont de faptul că prin HCL 91/21.08.2014 s-a aprobat 
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. 
Pentru înregistrarea Asociaţiei este necesar să fie identificat sediul acesteia. 
 Având în vedere prevederile 36 al. 2 lit d şi e al. 6 lit a şi al. 7 lit a şi art. 124 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 darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire cu 
acordul părţilor, a imobilului cladire parţial, situat la adresa str. Petru Dobra nr. 11, înscris în CF 
70336, nr. cadastral 70336 – C1, aparţinând Domeniului Public al Oraşului Zlatna, 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, în scopul 
amenajării unui birou. 
Art. 2: Se împuterniceşte Primarul oraşului Zlatna pentru a semna, în numele Oraşului Zlatna, 
contractul de comodat, înscris în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT din cadrul Primăriei 
oraşului Zlatna şi Biroul DI. 

Zlatna, 30 octombrie 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, SPGC 
 
ZA/ZA 
3 ex 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                                        

HOTĂRÂREA NR. 111 

privind transformarea postului de natură contractuală vacant şofer treapta profesională I în muncitor 
calificat treapta profesională I (mecanic de locomotivă). 

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 şi ţinând cont de faptul că prin HCL 27/2014 s-a aprobat Organigrama şi Statul de 
funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului, Serviciilor publice înfiinţate în subordinea 
autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor din subordinea autorităţilor publice locale. 
Prin HCL 107/2012 s-a aprobat înfiinţarea Muzeului de locomotive, cu numele „Mocăniţa”, pe terenul 
înscris în CF 70270, proprietar tabular Oraşul Zlatna – domeniul public. S-a aprobat, de asemenea 
achiziţionarea, conform prevederilor legale, a unei locomotive cu abur şi vagoane în scopul înfiinţării 
unui tren turistic. Reparaţiile sunt aproape de finalizare şi se impune ca bunurile să fie administrate 
corespunzător de un mecanic de locomotivă. În Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului, 
Serviciilor publice înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor 
din subordinea autorităţilor publice locale, la activitatea Administrarea Domeniului Public, Privat, 
Juridic din cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală există un post de natură contractuală 
vacant şi anume şofer treapta profesională I care poate fi transformat în muncitor calificat treapta 
profesională I (mecanic de locomotivă). 

Având în vedere prevederile art. VI din OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Ordinului comun 63/2014 emis de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice şi numărul 206/2014 emis de Ministerul Finanţelor Publice privind 
revizuirea mediei numărului de locuitori, prevăzute în tabelul 2 din anexa la OUG 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legii 356/2013 a 
bugetului de stat, Legii 273/2006 a finanţelor publice locale republicată, art. 36 al. 2 lit a şi al. 3 lit b 
din Legea 215/2001 republicată, 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 adresa Instituţiei Prefectului 
judeţul Alba nr. 3485/G/SJ/2014 prin care ni se comunică numărul maxim de posturi, în conformitate 
cu prevederile legale invocate mai sus;  
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1: În cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală - activitatea Administrarea Domeniului 
Public, Privat, Juridic, se aprobă transformarea postului de natură contractuală, vacant, şofer treapta 
profesională I în muncitor calificat treapta profesională I (mecanic de locomotivă). 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, Birou DI, SPGCL, 
Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 

Zlatna, 30 octombrie 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, ZA/ZA, 3 ex 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA        
CONSILIUL LOCAL                                                                                               

 
 

HOTĂRÂREA NR. 112 
privind preluarea Centrului Social Multifuncţional pentru persoane cu dizabilităţi 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 d-nei 

Gutt Adriana - poliţist local şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local şi ţinând cont de faptul că prin HCL 34/2008 s-a aprobat Acordul de Parteneriat între Consiliul 
judeţean Alba, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  şi Consiliile locale 
Aiud, Abrud, Blaj, Cugir, Zlatna , în vederea  implementării proiectului „ Servicii integrate  pentru 
Persoane cu Nevoi Speciale  Alba” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 , Axa 
prioritară 3 –„ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2. - 
„Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea  şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Prin HCL 
70/2009, cu completările şi modificările ulterioare s-a aprobat afectarea imobilului clădire şi teren 
aferent, situat în oraşul Zlatna, str Petru Dobra nr. 11, înscris în CF 70336, nr. cadastral 70336 – C1, 
reabilitat  în cadrul cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 –„ 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2. - „Reabilitarea/ 
modernizarea/ dezvoltarea  şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, pentru implementarea 
proiectului „ Servicii integrate pentru persoane cu nevoi speciale - Alba” iniţiat de către Consiliul 
judeţean Alba în parteneriat naţional şi transnaţional. Prin proiectul, menţionat mai sus, s-a reabilitat şi 
amenajat „Centrul social multifuncţional pentru persoane cu dizabilităţi Zlatna”. Prin HCL 142/2010 s-
a aprobat punerea la dispoziţia proiectului „ Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi 
sociale”, pentru perioada 1 februarie 2011 – 31 iulie 2013, a imobilului parţial „Centru Social 
Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi”, situat în oraşul Zlatna, str Petru Dobra nr. 11, înscris 
în CF 70336, nr. cadastral 70336 – C1, reabilitat  în cadrul cadrul Programului Operaţional Regional 
2007 – 2013, Axa prioritară 3 –„ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” , Domeniul major de intervenţie 
3.2. - „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea  şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, precum 
şi asumarea responsabilităţii de către Consiliul Local al oraşului Zlatna, în asigurarea sustenabilităţii 
proiectului „ Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi sociale”, pentru o perioadă de 
minimum 3 ani. 

Având  în  vedere dispoziţiile art. 14, art. 36-(2) lit.d) si art. 36- (6) lit. „a”, punctul 2 din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; 

In temeiul art. 45-(1) si 115-(1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, adopta prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 
 

Art.1: Se aprobă preluarea Centrului Social Multifuncţional pentru persoane cu dizabilităţi 
Zlatna, situat în oraşul Zlatna, str. Petru Dobra nr. 11, de către Oraşul Zlatna prin Compartimentul 
Administraţie Publică locală şi Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.  

Art. 2: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului social multifuncţional 
pentru persoane cu dizabilităţi Zlatna, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3: Se aprobă Codul etic al personalului aferent Centrului social multifuncţional pentru 
persoane cu dizabilităţi Zlatna, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 4: Primarul oraşului Zlatna, prin Compartimentul Administraţie Publică locală şi Asistenţă 
Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
Zlatna, 30 octombrie 2014 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                 Consilier Clonţa Nicolae                                                       Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul 
Dezvoltare Investiţii, SPGCL – ADPPJ, BFCIT, RU, Compartimentul Administraţie Publică locală şi 
Asistenţă Socială 
ZA/ZA 
3 ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA          
CONSILIUL LOCAL                                                                                                  

 

HOTĂRÂREA NR. 113 

privind acordarea unui sprijin Patriahiei Bisericii Ortodoxe Române 
 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 a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Având în vedere prevederile art. 1 al. 3 din O.U.G. 19/2005, privind realizarea Ansamblului 
Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit c 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 respinge proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin Patriahiei Bisericii Ortodoxe 
Române, constând din 25 mc. lemn de stejar, din terenul cu vegetatie forestiera aflat în proprietatea 
Oraşului Zlatna, pentru realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului. 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC- ADPPJ, Biroul Buget Finanţe 
Contabilitate Impozite şi Taxe Locale. 
 

Zlatna, 30 octombrie 2014 
        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 

                 Consilier Clonţa Nicolae                                                       Secretar Zavragiu Adina 
 

Prezenta se comunică: 
 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC- ADPPJ, Biroul Buget 
Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale, Patriarhia Română 
 
ZA/ZA, 3 ex 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA          
CONSILIUL LOCAL                                                                                                 

HOTĂRÂREA NR. 114 

privind utilizarea de lemn de lucru, din pădurea aflată în proprietatea publică a Oraşului Zlatna, pentru 
confecţionarea mobilierului necesar dotării noului sediu administrativ al autorităţilor publice locale, 

amplasat în strada Piaţa Unirii, nr. 1, 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 al 

SPGC - ADPPJ şi DI, precum şi Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local şi ţinând cont de faptul că se apropie de finalizare obiectivul de investiţii „Reabilitare, 
însănătoşire, amenajare şi schimbare destinaţie clădire Piaţa Unirii, nr. 1, oraş Zlatna”, urmând ca în 
scurt timp în această clădire reprezentativă să devină sediul administrativ al autorităţilor publice locale. 
Pentru a fi posibilă desfăşurarea activităţii, în noul sediu, acesta trebuie dotat, în primul rând cu 
mobilier. Având în vedere faptul că lucrările de reabilitare au fost suportate de la bugetul local, printr-
un efort financiar deosebit, la acest moment achiziţionarea de mobilier este practic imposibilă dar 
acesta poate fi confecţionat, utilizând lemn din proprietatea publică a Oraşului Zlatna 

Având în vedere prevederile art. 24 al. 3 lit. c din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea 
bugetarã pe anul 2009 şi reglementarea unor mãsuri financiar - fiscale cu completările şi modificările 
ulterioare şi art. 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit c 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 utilizarea de lemn de lucru, din pădurea aflată în proprietatea publică a Oraşului 
Zlatna, pentru confecţionarea mobilierului necesar dotării noului sediu administrativ al autorităţilor 
publice locale, amplasat în strada Piaţa Unirii, nr. 1, oraş Zlatna. Se acordă aviz de principiu pentru 
iniţierea procedurilor legale în vederea confecţionării mobilierului necesar dotării noului sediu al 
Primăriei cu lemn de lucru, din pădurea aflată în proprietatea publică a Oraşului Zlatna. 
Art. 2: Se împuternicesc angajaţii SPGC- ADPPJ, Biroului Dezvoltare Investiţii şi Biroului Buget 
Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale pentru a îndeplini procedurile legale în vederea stabilirii 
cantităţilor necesare, executantul precum şi îndeplinirea operaţiunilor de inventariere şi înregistrare în 
evidenţele contabile a obiectelor rezultate. 
 

Zlatna, 30 octombrie 2014 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                 Consilier Clonţa Nicolae                                                       Secretar Zavragiu Adina 

 
Prezenta se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC- ADPPJ, Biroul 
Dezvoltare Investiţii, Biroul Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale, Ocolul Silvic Abrud 
RA, ZA/ZA, 3 ex 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                           
ORAŞUL ZLATNA          
CONSILIUL LOCAL           

 
HOTĂRÂREA NR. 115 

privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale 
 
 

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 al Comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile  art. 9 pct 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997 precum şi art. 125 al. 1 şi 2 din OG 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizat, HG 1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi 
modificările ulterioare ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi 
modificările ulterioare art. 286 din Legea 571/2003 - Codul Fiscal cu completările şi modificările 
ulterioare, Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 în cazul ajutoarelor de minimis, OUG 
117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat şi art. 36 al. 2 lit b şi al 4 lit a 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 acordă înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) şi scadente la 
data de 30 septembrie 2014, altele decât datoriile rezultate din contracte de folosinţă a unor bunuri 
proprietate publică sau privată a oraşului Zlatna sau din alte convenţii, datorate bugetului local de către 
contribuabilii persoane juridice, care achită integral, cel mai târziu până la data de 20 decembrie 2014 
inclusiv, toate obligaţiile fiscale principale conform Schemei de ajutor de minimis, înscrisă în anexă, 
parte integrantă din prezenta hotărâre.. 
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate, 
Impozite şi Taxe.  

Zlatna, 30 octombrie 2014 
 
 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                 Consilier Clonţa Nicolae                                                       Secretar Zavragiu Adina 
 
 
 
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul 
BFCIT, Se afişează la sediul primăriei,  
 
 
ZA/ZA 3 ex 
 


