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HOTĂRÂREA NR. 129 
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, art. 19 al. 2 şi art. 82 din Legea 273/2006 a finanţelor 
publice locale republicată, art. 21 din OUG 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2014, Legii 356/2013 a bugetului de stat, 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. 
226467/15.12.2014  si Decizia nr. 40/15.12.2014, emise de AJFP Alba. 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 

HOTĂRĂŞTE 

 Art. 1: Validarea Dispoziţiei nr. 1241/2014, emisă de Primarul oraşului Zlatna, prin care s-a 
majorat Bugetul Local al oraşului Zlatna, pe anul 2014. 
 Art. 2: Consiliul Local aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2014, prin modificarea 
anexelor 1 şi 3, părţi integrate din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

anexei 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 
anexei 3: Programul de investiţii publice pe anul 2014 
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, Birou DI, 

SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 
 

 Zlatna, 22 decembrie 2014  
        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 

                Consilier Medrea Ionel                                                     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 4 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 130 
privind taxa specială de salubritate 

 
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; 
 Având în vedere prevederile art. 26 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localitãţilor, cu completările şi modificările ulterioare, art. 43 din Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitãţi publice cu completările şi modificările ulterioare, art. 282 din Codul fiscal, art. 
30 din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale, art. 36 al. 4 lit. c, al. 6 lit. a pct 14 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: În vederea finanţării serviciului public de salubrizare se aprobă taxa specială de 

salubritate în cuantum de 4,77 lei/persoană/lună, fără TVA. 
Art. 2: În vederea decontării taxei speciale de salubritate, către operatorul serviciului de 

salubrizare, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Zlatna, în colaborare cu personalul 
desemnat de operator, vor ţine evidenţa utilizatorilor cu şi fără contract de prestări servicii, cu 
îndeplinirea următoarelor atribuţii: 

- Serviciul Public de Gospodărie Comunală şi Poliţia Locală vor îndeplini atribuţii 
pentru stabilirea nominală a persoanelor care datorează  taxa specială de salubritate pe 
care o comunică, sub semnătură, Biroului Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi 
Taxe Locale în vederea implementării 

- Biroul Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale îndeplineşte atribuţii de 
preliuare de la Serviciul Public de Gospodărie Comunală şi Poliţia Locală  a listelor 
cuprinzând persoanelor care datorează  taxa specială de salubritate stabilire, urmărire 
şi încasare a taxei speciale de salubritate, precum şi decontarea acesteia către operator 

Art. 3: Împotriva acestei hotãrâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile 
de la afişare. 

Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, SPGCL şi Poliţia 
locală 
 Zlatna, 22 decembrie 2014  

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                Consilier Medrea Ionel                                                     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. 131 
privind Organigrama şi Statul de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului, Serviciilor publice 

înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor din subordinea 
autorităţilor publice locale 

 
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 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. Prin HCL 112/30.10.2014 s-a aprobat 
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, Regulamentul de organizare şi 
funcţionare precum şi Codul etic al personalului aferent Centrului social multifuncţional pentru 
persoane cu dizabilităţi Zlatna. Se impune modificarea corespunzătoare a Organigramei şi Statului de 
funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului, Serviciile publice înfiinţate în subordinea 
autorităţilor publice locale, compartimentele şi activităţile din subordinea autorităţilor publice locale 

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 Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului, Serviciilor publice 
înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor din subordinea 
autorităţilor publice locale, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 2: Se aprobă Statul de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului, Serviciilor publice 
înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor din subordinea 
autorităţilor publice locale, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3: Se aprobă Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale acordate în cadrul Centrului 
Social Multifuncţional pentru persoane cu dizabilităţi Zlatna, conform anexei 3, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

  
Zlatna, 22 decembrie 2014 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                Consilier Medrea Ionel                                                     Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Dezvoltare 
Investiţii, SPGCL – ADPPJ, BFCIT, RU, Compartimentul Administraţie Publică locală şi Asistenţă 
Socială 
ZA/ZA 
3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 132 

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 şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi 
ţinând cont de faptul că prin H.C.L. nr. 35/14.04.2008, completată prin HCL 76/31.08.2010 s-a aprobat 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Zlatna către S.C. APA 
C.T.T.A. S.A. ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 3, înmatriculată la Registrul 
Comerţului Alba cu nr. J01/36/1999, CIF 1755482, Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare precum şi lista bunurilor din domeniul public şi privat al oraşului 
Zlatna, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Zlatna, care se 
concesionează prin Contractul de Delegare către SC APA CTTA SA Alba. Prin HCL 105/27.09.2012 
s-a împuternicit dl. Crişan Aurel, Birou Dezvoltare Investiţii, ca reprezentant al Consiliului Local 
Zlatna, în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii comerciale „APA-CTTA”S.A, precum şi 
Contractul de mandat încheiat între Consiliul Local şi dl. Crişan Aurel, în calitate de reprezentant al 
Consiliului Local Zlatna, în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC APA CTTA ALBA. Prin adresa 
nr. 2392/15.12.2014 Asociaţia Apa Alba solicită mandatarea reprezentantul în Adunarea generală a 
Asociaţiei, să voteze ajustarea preţului apei potabile şi a tarifului de canalizare care vor fi aplicate 
începând cu 1.01.2015, conform propunerii făcute de operatorul regional SC Apa CTTA SA Alba, 
ajustate în funcţie de indicele de inflaţie aferent perioadei octombrie 2013 - octombrie 2014. 

Având în vredere prevederile art. 36, alin. 2, lit. c. a, c, d şi e, alin. 3, lit. c, şi  al. 7 lit. c), art. 37 
 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 94 alin 2ind.1 lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 
şi sancţionarea corupţiei, Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi art. 16 al. 3 lit. d şi art. 21 al. 1 din 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară Apa Alba; 

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

Art.1: Se împuterniceşte dl. Crişan Aurel, reprezentantul Consiliului Local Zlatna, în Adunarea 
Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale „APA-CTTA”S.A,. să voteze ajustarea preţului apei 
potabile şi a tarifului de canalizare, care vor fi aplicate începând cu 1.01.2015, conform propunerii 
făcute de operatorul regional SC Apa CTTA SA Alba, astfel: 

- preţ unic de livrare apa potabilă (fără TVA) - 3,01 lei/mc 
- tarif unic pentru colectare ape uzate şi pluviale (fără TVA) - 2,86 lei/mc. 

 Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte dl. Crişan Aurel, SPGC – ADPPJ, Biroul 
BFCIT. 

Zlatna, 22 decembrie 2014 
        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 

                Consilier Medrea Ionel                                                     Secretar Zavragiu Adina 
Se comunică la: Instituţia Prefectului judeţul Alba, Consiliul judeţean Alba, S.C. APA CTTA Alba 
Iulia, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPPJ, Birou BFCIT, dl. Crişan Aurel, Asociaţia 
Apa Alba, ZA/ZA, 4 ex 



 


