ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 3
privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Judeţului Alba, asupra staţiei de sortare şi a
terenului aferent, aflat în proprietatea publică a orasului Zlatna
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 29
ianuarie 2015;
Văzând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive a Primarului oraşului Zlatna, Raportul de
specialitate al Biroului Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local;
Văzând solicitarea Judeţului Alba transmisă sub nr. 18699/2014 privind constituirea dreptului
de administrare în favoarea sa asupra staţiei de sortare şi a terenului aferent aflat în proprietate publică
a Oraşului Zlatna, în suprafaţă de 9350 mp. ;
Având în vedere prevederile:
-art.36 alin.(2) lit.”c”, ale art.45 alin.(3) şi ale art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-art.867-870 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.45-(1) şi 115-(1) litera “b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art. 1. În vederea delegării activităţilor de salubrizare privind transferul, sortarea,
tratarea şi depozitarea deşeurilor în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din
judeţul Alba, se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Judeţului Alba asupra
Staţiei de sortare a Orasului Zlatna şi a terenului aferent, aflate în proprietatea publică a orasului Zlatna,
în suprafaţă totală de 9350 mp. Imobilele - Staţie de sortare şi teren aferent - sunt înscrise în CF nr.
70695 - Zlatna cu nr. top. 2373 şi suprafaţa de 4437 mp. şi CF 70696 - Zlatna cu nr. top. 2374 şi
suprafaţa de 4913 mp, proprietar tabular Consiliul Local al orasului Zlatna. Staţia de sortare este
realizată prin Programul – Pilot pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna şi Copşa Mică,
Subprogramul “Reabilitarea zonei foarte poluate Zlatna“ - Convenţie nr. 5541/2006, încheiată cu
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.
Art. 2: Dreptul de administrare, în favoarea Judeţului Alba, se constituie începand cu data la
care încetează Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr.
8544/336/23.07.2014, încheiat de Oraşul Zlatna cu SC Financiar Urban SRL Piteşti. Încetarea
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 8544/336/23.07.2014, este
posibilă în conformitate cu prevederile art. 7 şi 34 din Contract.
Art.3: Dreptul de administrare se constituie pe perioada valabilităţii contractului de delegare a
activităţilor de salubrizare privind transferul, sortarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor în cadrul
Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Alba care urmează să fie atribuit de
către Judeţul Alba.

Art. 4: Staţia de sortare va fi predată pe bază de proces verbal de predare-primire.
Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul oraşului Zlatna
prin compartimentele de specialitate: Biroul Dezvoltare Investiţii, Serviciul Public de Gospodărie
Comunală - Activitatea ADPPJ, Biroul BFCIT .

Zlatna, 29 ianuarie 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Medrea Ioan

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează:
Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primarului oraşului Zlatna, Biroului
Dezvoltare Investiţii, Serviciului Public de Gospodărie Comunală, Biroului BFCIT .

ZA/ZA
5 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 4
privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 334/14.01.2008 încheiat cu S.C. Livio
- Dario SRL
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. 4/31.01.2014 s-a aprobat prelungirea, cu 1 an, până la data de 31.01.2015 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. S-au aprobat, de asemenea,
tarifele pe fiecare traseu, precum şi iniţierea procedurii de delegare a serviciului public de transport local de
persoane, astfel încât să fie asigurată continuitatea prestării acestui serviciu către populaţie. În cursul anului 2014
a fost iniţiată procedura de atribuire a concesiunii care, din motive obiective nu s-a finalizat până în prezent,
impunându-se, din nou, prelungirea care este posibilă, din punct de vedere legal, până la data de 31.01.2016. În
acest sens şi-a exprimat acordul şi S.C. Livio - Dario SRL prin adresa 27/2015, înregistrată la Primăria oraşului
Zlatna sub nr. 775/2015;
Având în vedere 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 al. 1 lit h şi art. 28 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, Art. 5, punctul
(5) din Regulamentul nr. 1370 / 2007 al Regulamentului European şi al Consiliului din 23.10.2007, „Privind
serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191 / 69 şi
nr. 1107 / 70 ale Consiliului”, precum şi art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă prelungirea 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, până la încheierea unui nou contract cu operatorul ce va fi desemnat în urma
procedurii de licitaţie, dar nu mai târziu de 31.01.2016.
Art. 2: Se abrogă HCL 121/2014 prin care s-a aprobat documentaţia de licitaţie pentru atribuirea
serviciului public de transport local de călători urmând a se întocmi o nouă documentaţie de atribuire,
în conformitate cu prevederile legale.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT,
din cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi Biroul DI.
Zlatna, 29 ianuarie 2015
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, Se afişează la sediul Primăriei, S.C. Livio - Dario SRL
ZA/ZA 4 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 5
privind iniţierea demersurilor pentru închirierea, prin licitatie publica, a unui teren ce aparţine
Domeniul Public al oraşului Zlatna
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;

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in art. 861 alin. 3 din Codul Civil, art.14 si art. 15 din
Legea nr.213/1998 privind bunrile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, art.36
alin.2 lit.c, alin.5 lit.a, b si art.123 alin.1 si 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată

HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă iniţierea demersurilor legale pentru închirierea unei suprafeţe de 30 mp. din
terenul înscris în CF 70469, sub nr. top. 1436/1, proprietar tabular Domeniul Public al oraşului Zlatna.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT,
din cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi Biroul DI.
Zlatna, 29 ianuarie 2015

Preşedinte de şedinţă
Consilier Medrea Ioan

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC ADPPJ, Biroul BFCIT, Birou DI, dl. Lasc Marius

ZA/ZA 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 6
privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului oraşului Zlatna, în
anul 2014
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 din cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi Raportul de avizare al
Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 69 al. 1 şi 2 din Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor
publici, republicată, art. 107 al. 2 lit. d, art. 108 – 120 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: În urma evaluării performanţelor profesionale individuale ale secretarului oraşului
Zlatna, în anul 2014, Consiliul Local al oraşului Zlatna, propune primarului oraşului Zlatna acordarea
notei 5 pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite în perioada evaluată, notei 5 pentru îndeplinirea
criteriilor de performanţă şi acordarea calificativului final al evaluării “ foarte bine “.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Compartiment Resurse Umane
din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 29 ianuarie 2015

Preşedinte de şedinţă
Consilier Medrea Ioan

Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar
Dosar arhivă
Dosar şedinţă
Compartiment Resurse Umane
Secretar
ZA/ZA
3 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 7
privind încuviinţarea cererii adresate Guvernului României pentru transmiterea unui drum din
Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor - Regia
Naţională a Pădurilor „Romsilva”, Direcţia Silvică Alba în Domeniul public al oraşului Zlatna, judeţul
Alba şi administarea Consiliului Local al oraşului Zlatna
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29
ianuarie 2015.
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna privind încuviinţarea cererii
adresate Guvernului României pentru transmiterea unui drum din Domeniul public al statului şi din
administrarea Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor „Romsilva”,
Direcţia Silvică Alba în domeniul public al oraşului Zlatna, judeţul Alba şi administarea Consiliului
Local al oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al SPGC - ADPPJ şi Raportul de avizare al Comisiei
de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 9 al. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 36 al. 2
lit c şi al. 9 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată HG 974/2002 privind
atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Alba cu modificările şi completările ulterioare - anexa 12 cuprinzând Inventarul domeniului
public al oraşului Zlatna, HG 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare - anexa 3 - poziţia cu nr. M.F.
1385.
În temeiul art. 45 al. 1 şi al. 3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se încuviinţează cererea adresată Guvernului României pentru transmiterea drumului
„Feneş - Groza”, cuprins în inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul public al statului la poziţia
cu numărul M.F. 1385, din Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului
Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor „Romsilva” - Direcţia Silvică Alba în Domeniul
public al oraşului Zlatna, judeţul Alba şi administarea Consiliului Local al oraşului Zlatna
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Public de
Gospodărie Comunală - activitatea Administrarea Domeniului Public, Privat, Juridic şi Biroul Buget,
Finanţe, Contabilitate, Impozite şi Taxe Locale.
Zlatna, 29 ianuarie 2015
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Medrea Ioan
Secretar Zavragiu Adina
Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă,
Dosar şedinţă, SPGC – ADPPJ, Birou BFCIT
ZA/ZA
5 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 8
privind participarea Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna, în calitate de membru al Asociaţiei
Grupul de Acţiune Locală din zona Văilor Ampoiului şi Mureşului la elaborarea şi implementarea
Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) a teritoriului pentru perioada 2014 - 2020 în vederea susţinerii
proiectelor din cadrul PNDR - Măsura 19 - Dezvoltare Locală LEADER
Consiliul Local al oraşului Zlatna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2015,
analizând:
- Expunerea de motive a Primarului oraşului Zlatna, judeţul Alba cu nr. 934/28.01.2015 prin care
se propune aprobarea participării oraşului Zlatna, judeţul Alba în calitate de membru al
Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală din zona Văilor Ampoiului şi Mureşului la elaborarea şi
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2014-2020 în vederea
susţinerii proiectelor din cadrul PNDR - Măsura 19 - Dezvoltare Locală LEADER şi Raportul
de specialitate al Biroului Dezvoltare Investiţii din cadrul Primăriei oraşului Zlatna
- Raportul de Avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al oraşului Zlatna, judeţul
Alba
Ţinând cont de temeiurile juridice respectiv:
- art.11, alin (4) şi art.36, alin (1), alin. (2), lit.e) şi alin.7, lit.a) şi c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.35 alin (6) din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
- art.1 alin(1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea 246/2005;
- art.13 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006;
- art.120 alin (1) şi art.121 alin (1) şi alin (2) din Constituţia României republicată
luând act de:
- adresa Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală din zona Văilor Ampoiului şi Mureşului
- ghidul solicitantului măsura 19, sub-măsura 19.1 ,,Sprijin pregătitor pentru elaborarea
Strategiilor de Dezvoltare Locală” (draft) şi sub-măsura 19.2 ,,Sprijin pentru implementarea
acţiunilor în cadrul Strategie de Dezvoltare Locală”;
- prevederile regulamentului nr.1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şI DE ABROGARE A
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului Europei;
- statutul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală din zona Văilor Ampoiului şi Mureşului.
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Aprobă participarea Oraşului Zlatna, judeţul Alba în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune
Locală din zona Văilor Ampoiului şi Mureşului cu sediul în comuna Vinţu de Jos, str. Lucian
Blaga, nr.20, în calitate de membru asociat în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare

Locală finanţată din PNDR - Măsura 19 - Dezvoltare Locală LEADER, pentru perioada 2014 2020.
Art. 2 Consiliul Local al Oraşului Zlatna, judeţul Alba nu va adera la alt parteneriat ce va
implementa o Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR 2014-2020.
Art. 3 Se mandatează dl primar al oraşului Zlatna, judeţul Alba, ing. Ponoran Silviu posesor al
CI, seria AX nr. 262765, să semneze în numele şi pentru Oraşul Zlatna, judeţul Alba toate
documentele rezultate în calitate de partener în condiţiile prezentei hotărâri.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Alba pentru exercitarea
controlului legalităţii actelor administrative, primarului Oraşului Zlatna, Asociaţiei Grupul de
Acţiune Locală din zona Văilor Ampoiului şi Mureşului, Biroului dezvoltare investiţii şi
Biroului BFCIT, se afişează la sediul primăriei Oraşului Zlatna, judeţul Alba şi pe site-ul
www.primăria.ro

Zlatna, 29 ianuarie 2015

Preşedinte de şedinţă
Consilier Medrea Ioan

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Zlatna, judeţul
Alba, din data de 29.01.2015 cu 14 voturi din totalul celor 14 consilieri locali în funcţie
prezenţi.

ZA/ZA
4ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 9
eliminarea cotei de cofinanţare de 10% pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi
dotarea aşezământului cultural din satul Feneş, oraşul Zlatna, judeţul Alba" şi asigurarea finanţării
lucrărilor de reabilitare de la bugetul de stat conform OG 16/2014
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 Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local şi ţinând cont de faptul că prin HCL 47/21.05.2014 s-a aprobat cota de cofinanţare, in procent de
10%, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi
dotarea aşezământului cultural din satul Feneş, oraşul Zlatna, judeţul Alba" finanţat in cadrul
„Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile
unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea
lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public, din mediul rural şi mic urban”,
aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 1151/2206/2011. Fianţarea obiectivului de investiţii se realizează
din bugetul statului prin Compania Naţională de Investiţii – CNI S.A. şi buget local. Prin adresa
12941/12.11.2014, UAT Oraşul Zlatna a solicitat eliminarea cotei de cofinanţare de 10% din bugetul
UAT Oraş Zlatna, astfel rămân in sarcina UAT cheltuielile pentru servicii şi lucrări, in valoare de
161.627 lei cu TVA.
Având în vedere prevederile art. II al. 2 din OG 16/2014 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A.
şi art. 36 al. 2 lit b şi al. 4 lit a 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: Se aprobă eliminarea cotei de cofinanţare, in procent de 10% din valoare totală a
cheltuielilor eligibile, pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului cultural din
satul Feneş, oraşul Zlatna, judeţul Alba" şi asigurarea finanţării lucrărilor de reabilitare de la bugetul de
stat conform prevederilor OG 16/2014;
Art. 2: Se aprobă finanţarea din bugetul local a valorii cheltuielilor pentru servicii şi lucrări in
cuantum de 161,627 mii lei cu TVA, conform Devizului general al obiectivului de investiţii
"Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului cultural din satul Feneş, oraşul Zlatna, judeţul Alba",
înscris în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul oraşului Zlatna
prin compartimentele de specialitate: Biroul Dezvoltare Investiţii, Biroul BFCIT, Serviciul Public de
Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna - activitatea Administrarea Domeniului Public şi Privat,
Juridic.
Zlatna, 29 ianuarie 2015
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, DI, Se afişează la sediul Primăriei
ZA/ZA, 5 ex
anexa la HCL 9/29.01.2015

VALORI CU TVA

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI
din

care

C+M

1.916,674 mii lei

432,238 mii lei

1.239,391 mii lei

279,501 mii lei

1.755,047 mii lei

395,789 mii lei

1.200,381 mii lei

270,704 mii lei

Valoare cheltuieli pentru servicii şi lucrări
finanţate prin UAT Oraş Zlatna

161,627 mii lei

36,449 mii lei

din

39,010 mii lei

8,797 mii lei

Din care:
Valoare finanţată prin „C.N.I.”
din

care

C+M

care C + M

( La cursul BNR din data de 20.05.2014, de 1 euro = 4,4343 lei )
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CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 10
privind aprobarea Devizul general actualizat al obiectivului de investiţii "Modernizare infrastructură
rutieră in oraşul Zlatna – Etapa I"
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 Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local şi ţinând cont de faptul că Obiectivul de investiţii "Modernizare infrastructură rutieră in oraşul
Zlatna – Etapa I", este un obiectiv de investiţii in continuare, fiind efectuate cheltuieli din bugetul local,
până la data de 27.01.2015, in valoare totală 284.260,81 lei cu TVA. Conform art. 11, aliniat (4), din
Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional
de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local a solicitat Consiliului
judeţean Alba finanţarea prin Program atât a obiectivelor de investiţii în continuare, cât şi a obiectivelor
de investiţii noi. Pentru depunerea solicitării de includere in Programul Naţional de Dezvoltare Locală in
anul 2015, a obiectivului de investiţii, este necesar emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local pentru
aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de invetiţie.
Având în vedere prevederile art. 11, aliniat (4) din Ordinul 1851/2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, OUG 28/2013 pentru
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Local şi art. 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit a pct 4 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: Se aprobă Devizul general actualizat al obiectivului de investiţii "Modernizare infrastructură
rutieră in oraşul Zlatna – Etapa I", conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii,
Biroul BFCIT, Serviciul Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna, activitatea Administrarea
Domeniului Public şi Privat, Juridic.
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HOTĂRÂREA NR. 11
privind aprobarea Devizul general actualizat al obiectivului de investiţii "Modernizare drumuri locale
DC 173 Feneş - Bucium"
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
Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi
ţinând cont de faptul că Obiectivul de investiţii " Modernizare drumuri locale DC 173 Feneş - Bucium ",
este un obiectiv de investiţii in continuare, fiind finanţat in anul 2014, atât din bugetul de stat prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, cât şi din bugetul local şi alte surse legal constituite, astfel:
- buget de stat prin PNDL - 335.334,55 lei cu TVA;
- buget local şi alte surse legal constituite – 138.686,86 lei cu TVA.
Conform art. 11, aliniat (4), din Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local
a solicitat Consiliului judeţean Alba finanţarea prin Program atât a obiectivelor de investiţii în
continuare, cât şi a obiectivelor de investiţii noi. Pentru depunerea solicitării de includere in Programul
Naţional de Dezvoltare Locală in anul 2015, a obiectivului de investiţii Modernizare drumuri locale DC
173 Feneş - Bucium, este necesară adoptarea unei Hotărâri de către Consiliul Local pentru aprobarea
Devizului general actualizat al obiectivului de investiţie.
Având în vedere prevederile art. 11, aliniat (4) din Ordinul 1851/2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, OUG 28/2013 pentru
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Local şi art. 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit a pct 4 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: Se aprobă Devizul general actualizat al obiectivului de investiţii " Modernizare drumuri locale
DC 173 Feneş - Bucium ", conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii,
Biroul BFCIT, Serviciul Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna, activitatea Administrarea
Domeniului Public şi Privat, Juridic.
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