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CONSILIUL LOCAL                                                                                                              

HOTĂRÂREA NR. 119 
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 a 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 si adresa nr. 220240/2014 a 
DGRFP - Braşov - AJFP 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, 27 noiembrie 2014  

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                   Consilier Medrea Ioan                                                      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. 120 
privind respingerea cererii nr. 12492/2014  a domnului Ţibea Mircea Florin 

 
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 102/2014 s-a aprobat vânzarea, prin licitaţie publică, a unor parcele de 
teren, achiziţionarea Raportului de evaluare al imobilelor, parcurgerea etapelor legale în vederea 
vânzării şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 119/23.08.2007. Abrogarea HCL 119/2007 s-a 
impus deoarece prin această hotărâre 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. Prin Cererea nr. 12492/2014 domnul Ţibea Mircea Florin, 
depune Plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2014. Hotărârea Consiliului 
Local nr. 102/2014 este legală şi are rolul de a aduce în actualitate solicitarea petentului privind 
cumpărarea imobilelor dar în condiţiile legislaţiei actuale.   

Având în vedere prevederile art. 2 al. 1 lit. j şi art. 7 al. 4 din Legea 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1: Se respinge cererea nr. 12492/2014 a domnului Ţibea Mircea Florin, domiciliat în 
municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 47, bl. CF7, ap.115, judeţul Alba, prin care 
formulează Plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2014, în sensul prevăzut 
de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu completările şi modificările ulterioare 

Art. 2: 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, 27 noiembrie 2014 
        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 

                   Consilier Medrea Ioan                                                      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 
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HOTĂRÂREA NR. 121 
privind iniţierea procedurii de delegare a serviciului public de transport local de călători 

 
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 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi 
ţinând cont de faptul că prin HCL 4/2014 s-a aprobat prelungirea, cu 1 an, până la data de 1.02.2015, a 
duratei Contractului de concesiune nr. 334/14.01.2008 încheiat cu S.C. Livio - Dario SRL, având ca 
obiect prestarea serviciului public de transport local de persoane în UAT - oraş Zlatna. Iniţierea 
procedurii de delegare a serviciului public de transport local de persoane, s-a impus astfel încât la 
încetarea Contractului de concesiune nr. 334/14.01.2008, prelungit conform HCL 4/2014, să fie 
asigurată continuitatea prestării acestui serviciu către populaţie. 
 Având în vedere prevederile  art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997 precum şi prevederile art. 36, alin. (2) 
lit. d şi alin 6 lit. a punctul 14 din Legea nr. 215/2001 - republicată, privind administraţia publică locală, 
prevederile art. 7 al. 1 lit b din Legea nr. 51/08.03.2006 – a serviciilor comunitare de utilităţi publice, art. 
17 şi art. 28, alin.1, pct.a din  Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, Ordinul nr. 
263/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice, privind aprobarea Normelor–cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor de transport public local şi a Normelor de alicare a Legii serviciilor de transport public 
local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 
353/23.11.2007, punctul 6.3 din Contractul de concesiune nr. 334/14.01.2008, precum şi adresa nr. 
33/2014 a S.C. Livio - Dario SRL; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Consiliul Local aprobă documentaţia de licitaţie pentru atribuirea serviciului public de 
transport local de călători, înscrisă în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Anexa cuprinde: 
1. Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare 
2. Contractul de concesiune a activităţii de transport local de călători 
3. Caietul de sarcini 
4. Regulamentul serviciului de transport local de călători 

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

Zlatna, 27 noiembrie 2014 
        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 

                   Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC - 
ADPPJ, Biroul BFCIT, Birou DI 
 ZA/ZA 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 122 
privind înfiinţarea unui post de consilier juridic, gradul debutant 

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. 79^1 din Anexa la OG 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu completările şi modificările 
ulterioare, art. 8-10 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice şi  art. 36 al. 2 lit a şi al. 3 lit b 
din Legea 215/2001 republicată; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1: Pentru buna organizare a lucrãrilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor 
aspecte din activitatea sa, se crează un post cu activitate permanentã de consilier juridic, gradul 
debutant. 

Art. 2: În vederea ocupării postului vacant de consilier juridic, gradul debutant, se aprobă 
constituirea Comisiei de concurs, în următoarea componenţă: 

1. Zavragiu Adina - secretar oraş - preşedinte 
2. Todorescu Aurel - consilier juridic - membru 
3. Sătmărean Marcela - inspector I - membru 
Se desemnează secretar al Comisiei de concurs doamna Vernica Violeta, referent III în cadrul 

Compartimentului Resurse Umane 
Art. 3: În vederea ocupării postului vacant de consilier juridic, gradul debutant, se aprobă 

constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în următoarea componenţă: 
1. Milea Adela - auditor I, principal - preşedinte 
2. Gutt Adriana - poliţist local - membru 
3. Zlaczki Andrei - inspector de specialitate - membru 
Se desemnează secretar al Comisiei de concurs doamna Vernica Violeta, referent III în cadrul 

Compartimentului Resurse Umane  
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Compartimentul RU, din cadrul 

Primăriei oraşului Zlatna. 
 
 Zlatna, 27 noiembrie 2014  

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                   Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 
 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Birou BFCIT, Compartiment RU, membri comisie 
ZA/ZA 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 123 
susţinerea financiară pentru un grup de personalităţi care participă la Congresul Spiritualităţii 

Româneşti 
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 a comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de cele ce urmează.  

Având în vedere prevederile art. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997, art. 36, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct. 4, 5 
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 susţinerea financiară, reprezentând cazare şi masă, pentru un 
grup de 60 personalităţi care participă la Congresul Spiritualităţii Româneşti, în perioada 30 noiembrie 
2014 - 3 decembrie 2014. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Buget Finanţe 
Contabilitate Impozite şi Taxe Locale şi Serviciul Public de Gospodărie Comunală. 
 

Zlatna, 27 noiembrie 2014 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                   Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 

Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul Buget Finanţe 
Contabilitate Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna, 
Asociaţia Congresului Spiritualităţii Româneşti - str. Pictor Ion Negulici 19, Bucureşti - 011942 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 124 

privind Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 
pentru anul şcolar 2015 – 2016, în Unitatea Administrativ Teritorială – oraş Zlatna. 

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţa ordinară; 

 Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 
Compartimentului Administraţie Publică Locală, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local şi Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba nr. 69/481/2013; 

Având în vedere prevederile Legii 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu completările şi 
modificările ulterioare, Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6212/2012 pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi 
stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2013 – 2014, art. 23 
al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi Codul Civil; 

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

HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art. 1: Se aprobă Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 
2015 – 2016, în Unitatea Administrativ Teritorială – oraş Zlatna, conform anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Compartimentul Administraţie 
Publică Locală. 
 

Zlatna, 27 noiembrie 2014 
        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 

                   Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului – judeţul Alba 
Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Primar 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 
BFCIT 
Liceul „ Corneliu Medrea „ Zlatna 
Compartiment Administraţie Publică Locală 
 
ZA/ZA 
3 ex 
 


