ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 1
privind utilizarea, în anul 2015, a excedentului Bugetului Local din 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. 58 din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale republicată;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Consiliul Local aprobă suma de 42.956,13 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor
Secţiunii de funcţionare, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele dintre
veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2015.
Art. 2: Se aprobă suma de 232.581,37 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor Secţiunii de
dezvoltare, cu aceeaşi destinaţie pentru care a fost alocată, respectiv finanţarea, din fonduri externe
nerambursabile, a obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în oraşul Zlatna şi localităţile
aparţinătoare”
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, Birou DI,
SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 20 ianuarie 2015

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. 2
privind împuternicirea Primarului oraşului Zlatna 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
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă „de îndată”;
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 adresa nr. 2392/15.12.2014 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apa
Alba solicită mandatarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei, care 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. Ajustarea este 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. Ponoran Silviu - Primarul oraşului Zlatna să reprezinte Consiliul
Local Zlatna în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apa Alba pentru a vota 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. Ponoran Silviu, SPGC – ADPPJ, Biroul
BFCIT.
Zlatna, 20 ianuarie 2015

Preşedinte de şedinţă
Consilier Medrea Ioan

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la: Instituţia Prefectului judeţul Alba, Consiliul judeţean Alba, Primar, Dosar arhivă,
Dosar şedinţă, SPGCL – ADPPJ, Birou BFCIT, dl. Ponoran Silviu, Asociaţia Apa Alba
ZA/ZA, 4 ex

