ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 116
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară;
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
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 o perioada de trei luni, începind cu data de 10
noiembrie 2014 şi până în data de 10 februarie 2015, domnul consilier Medrea Ioan.

Zlatna, 10 noiembrie 2014

Preşedinte de şedinţă
Consilier Medrea Ioan

Se comunică :
Instituţia Prefectului judeţul Alba,
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,
ZA/ZA, 3 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 117
privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2014
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară;
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 şi adresele: nr. 222.454/2014 a
DGRFP - Braşov şi nr. 18076/2014 a Consiliului Judeţean Alba;
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
anexei 1, parte integrantă 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
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, Birou DI,
SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 10 noiembrie 2014

Preşedinte de şedinţă
Consilier Medrea Ioan

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. 118
privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare si
transport deseuri municipale în judetul Alba
Consiliul local al oraşului Zlatna, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 noiembrie 2014
2014;
Analizând referatul Biroului Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte şi Achiziţii
Publice, din cadrul Aparatului de specialitate al primarului;
Văzând solicitarea Consiliului Judeţean Alba transmisă sub nr. 17139/20.10.2014 privind
necesitatea aprobarii Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare si
transport deseuri municipale în judetul Alba;
Având în vedere prevederile prevederile:
- art.867-870 din Codul civil, republicat;
- Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată;
- Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;
- Legii 101/2006 a salubrizării cu modificările si completările ulterioare;
- Contractului de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de Management
Integrat al Deseurilor din judetul ALBA,
- Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare SALUBRIS ALBA
În temeiul art.36 alin.2 lit.d) alin.4 lit.f) si alin.6 lit.a), pct.14, precum şi al art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă “Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare si
transport deseuri municipale în judetul Alba”, în forma prezentata in Anexa, care face parte integranta
din prezenta hotarare, pentru aria de delegare a orasului Zlatna.
Art. 2 Se aprobă modalitatea de organizare, functionare si realizare a serviciului de colectare si
transport a deseurilor municipale la nivelul judetului Alba, sub forma gestiunii delegate.
Art. 3 Se imputerniceste domnul Ponoran Silviu, Primar al oraşului Zlatna, ca in numele si pentru
Consiliul Local al oraşului Zlatna, să aprobe si să voteze în Adunarea Generală a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba:
“Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri
municipale în judetul Alba”.
Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei prefectului - judeţul Alba, Dosar arhivă, Dosar
şedinţă, Primar, Birou DI, SPGC, Unitătii de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeţul Alba”, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba,
Prefectului Judeţului Alba şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
Zlatna, 10 noiembrie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Medrea Ioan

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

