ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 125
privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2014
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă „de îndată”;
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, OUG 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, 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.
225775/2014, 225877/2014, 225776/2014,
225731/2014 a DGRFP - Braşov - AJFP Alba şi nr. 20488/2014, 20429/2014 a Consiliului Judeţean
Alba precum şi adresa nr. 103429/2014 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
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
1B - Secţiunea de dezvoltare
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, Birou DI,
SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 12 decembrie 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. 126
privind completarea Inventarului Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba întrunit în şedinţă „de îndată”;
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Rapoartele de specialitate ale
SPGC - ADPPJ şi Biroului dezvoltare investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că a fost realizat obiectivul de investiţii
“MODERNIZARE DRUM EXPLOATARE AGRICOLA ŞESURI” prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală – Axa IV – LEADER – Grupul de Actiune Local Valea Ampoiului –Valea
Muresului, Submăsura 411.2 - Infrastructură de acces, creşterea animalelor, procesare primară, turism
şi protecţia naturii. În urma investiţiei realizate valoarea drumului a devenit 638.458,34 lei. Prin HCL
127/23.12.2013 s-a aprobat completarea inventarului Domeniului Public al Unităţii Administrativ
Teritoriale – oraş Zlatna cu terenul „Drum de exploatare agricolă Şesuri”, identificat cu CF nr. 178 Zlatna, nr. top. 11954, în suprafaţă de 7370 mp. Prin HCL 128/23.12.2014 s-a aprobat completarea
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Zlatna, cu 16 noi poziţii, de la
numărul 874 la numărul 889. La poziţia 889 este înscris Drum de exploatare agricolă Şesuri, fără
valoare de inventar. Prin HCL 129/23.12.2013 art. 4 Consiliul Local a fost de acord cu asigurarea
accesului public la investiţia realizată prin proiect fără taxe. Conform Ghidului solicitantului şi
cerinţelor Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, la terminarea lucrărilor, înainte de depunerea
ultimei cereri de plată, este necesar să se completeze Inventarul Domeniului Public al Unităţii
Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu valoarea aferentă Drumului de exploatare agricolă Şesuri,
respectiv 638.458,34 lei. De asemenea pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiţiei se impune
asigurarea accesului public la investiţia realizată prin proiect fără taxe.
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului aferent Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală – Axa IV – LEADER – Grupul de Actiune Local Valea Ampoiului –Valea Muresului,
Submăsura 411.2 - Infrastructură de acces, creşterea animalelor, procesare primară, turism şi protecţia
naturii, anexa 12 la HG 974/2002, modificată şi completată cu HG 245/2012 prin care s-a aprobat
inventarul domeniului public al oraşului Zlatna precum şi art. 60 şi art. 61 din Legea 24/2000 privind
normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Inventarul Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna, aprobat
prin HG 974/2002 - anexa 12 se completează după cum urmează:
la poziţia 889 - „Drum de exploatare agricolă Şesuri” se completează coloana 5 „valoarea de
inventar” cu suma de 638.458,34 lei.
Art. 2: Consiliul Local este de acord cu asigurarea accesului public la investiţia realizată prin proiectul
„Drum exploatare agricolă Şesuri” fără taxe, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiţiei.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul DI şi Biroul
BFCIT, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 12 decembrie 2014
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Medrea Ioan
Secretar Zavragiu Adina
Se comunică la: Instituţia Prefectului judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL
– ADPPJ, BFCIT, DI
ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 127
privind modificarea Inventarului Domeniului Public al 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 al
SPGC - ADPPJ şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând
cont de faptul că DC 173 Feneş – Bucium are ca proprietar tabular Oraşul Zlatna - Domeniul Public, fiind
înscris în Cartea Funciară 70907 Zlatna - Feneş, sub număr cadastral 70907. Înscrierea în Cartea Funciară sa realizat, etapizat, în conformitate cu prevederie legale incidente. În conformitate cu prevederile art. 3 al. 4
din Legea 213/1998, DC 173 Feneş a fost înscris în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
oraşului Zlatna - anexa 12 la HG 974/2002 poziţia 61. Potrivit prevederilor OG 43/2007 privind regimul
drumurilor, cu completările şi modificările ulterioare, s-a realizat clasificarea şi înscrierea în Cartea
funciară. Astfel potrivit articolului 5, coroborat cu articolul 8 alineatul 1 lit a punctul iii şi alineatul 2 dar şi
articolul 22 din OG 43/1997, în mod corect DC 173 Feneş - Bucium este:
- drum de interes local - art. 5 lit. c din OG 43/1997
- aparţine proprietăţii publice a unităţii administrativ teritoriale Zlatna pe teritoriul căreia se află art. 8 al. 1 din OG 43/1997
- face legătura între satele Feneş şi Bucium - art. 8 al. 1 lit. a pct iii din OG 43/1997
- a fost clasificat prin Hotărârea Consiliului Local Zlatna nr. 16/2011 - art. 8 al. 2 din OG 43/1997
- administrarea cade în sarcina Consiliului Local Zlatna - art. 22 din OG 43/1997
Din eroare, ulterior înscrierii în anexa 12 la HG 974/2002 poziţia 61 şi înscrierii în Cartea Funciară
70907 Zlatna - Feneş în proprietatea Oraşului Zlatna - Domeniul Public conform Hotărârii Consiliului
Local Zlatna nr. 16/2011, a fost propusă completarea Inventarului Domeniului Public al Unităţii
Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu acest bun şi s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr.
104/20.10.2011. Se impune îndreptarea erorii, respectiv radierea poziţiei 866 din anexa Hotărârea
Consiliului Local nr. 104/20.10.2011 precum şi din toate actele emise ulterior.
Având în vedere prevederile art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã
pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Hotărârea Consiliului local nr. 104/20.10.2011 se modifică în sensul că din anexa parte
integrantă din această hotărâre se radiază poziţia 866 - Drum forestier Feneş – Groza, înscris în Cartea
Funciară 70907 Zlatna - Feneş, sub număr cadastral 70907, proprietar tabular Oraşul Zlatna - Domeniul
Public.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, care va efectua
demersurile necesare în vederea îndreptării erorii din toate actele emise ulterior.
Zlatna, 12 decembrie 2014
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Medrea Ioan
Secretar Zavragiu Adina
Se comunică :
Instituţia Prefectului judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPPJ, BFCIT, DI
ZA/ZA 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 128
privind modificarea Inventarului Domeniului Public al 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 al SPGC ADPPJ şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de
faptul că prin Hotărârea Consiliului local nr. 71/26.06.2014 s-a aprobat completarea inventarului
Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu drumul care traversează satul
Pătrângeni înscris în CF 4 - Pătrângeni. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72/26.06.2014 s-a aprobat
completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Zlatna, atestat prin
Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002 cu completările aduse prin Hotărârea Guvernului
României nr. 245/2012. Completarea a constat în adăugarea a 17 noi poziţii, după cum urmează: după
poziţia nr. 873, se completează cu 17 noi poziţii, poziţiile nr. 874 – 890. Elementele de identificare ale
celor 17 noi poziţii sunt înscrise în anexa care face parte integrantă a HCL 72/2014. Drumul din satul
Pătrângeni a fost înscris la poziţia 890 în anexa care face parte integrantă a HCL 72/2014.
Potrivit articolului 5, coroborat cu articolul 8 alineatul 1 lit a punctul iii şi alineatul 2 dar şi articolul
22 din OG 43/1997, în mod corect Drumul din satul Pătrângeni este:
- drum de interes local - art. 5 lit. c din OG 43/1997
- aparţine proprietăţii publice a unităţii administrativ teritoriale Zlatna pe teritoriul căreia se află art. 8 al. 1 din OG 43/1997
- face legătura între satele Pătrângeni şi Valea Mică - art. 8 al. 1 lit. a pct iii din OG 43/1997
- este clasificat ca drum comunal - art. 8 al. 2 din OG 43/1997
- administrarea cade în sarcina Consiliului Local Zlatna - art. 22 din OG 43/1997
Având în vedere prevederile articolului 5, coroborat cu articolul 8 alineatul 1 lit a punctul iii şi
alineatul 2 dar şi articolul 22 din OG 43/1997 dar şi art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnicã
legislativã pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Hotărârea Consiliului Local nr. 72/26.06.2014 se modifică în sensul că la poziţia 890 din anexa
parte integrantă din această hotărâre se modifică următoarele coloane:
- coloana 2 care va avea următorul cuprins. „Drum comunal Pătrângeni - Valea Mică”
- coloana 3 care va avea următorul cuprins: „drumul are o lungime de 2070 m”
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, care va efectua
demersurile necesare în vederea efectuării modificărilor aprobate.
Zlatna, 12 decembrie 2014
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Medrea Ioan
Secretar Zavragiu Adina
Se comunică :
Instituţia Prefectului judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPPJ, BFCIT, DI
ZA/ZA 3 ex

