
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA                          
CONSILIUL LOCAL                       

 
 

HOTĂRÂREA NR  12 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 

secretarului şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont 
de faptul că expiră mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului consilier Medrea Ioan, ales pe o 
perioadă de trei luni prin HCL 116/2014; 
 Având în vedere prevederile art. 9 al. 1 şi art. 10 din OG 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, art. 35 al. 1 din Legea 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată HCL 18/2013 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului Zlatna;   
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. unic: Se alege presedinte de şedinţă, pe o perioada de trei luni, începînd cu data de 12 
februarie 2015 şi până în data de 12 mai 2015, domnul consilier Puiuleţ Adrian. 

 
 

 Zlatna, 12 februarie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului judeţul Alba,  
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,  
 
ZA/ZA, 3 ex 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                                        
 

HOTĂRÂREA NR. 13 

privind adoptarea proiectului Bugetului Local pe anul 2015 
 

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 BFCIT, Raportul de specialitate al Compartimentului resurse Umane şi Raportul de avizare al 
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Având în vedere prevederile secţiunii a II a - Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 
2015 din Legea 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, art. 25 - 36 din Legea 273/2006 a finanţelor 
publice locale cu completările şi modificările ulterioare, art. 36 al. 2 lit b şi al. 4 lit a din Legea 
215/2001 republicată, Legii 52/2003 privind transparenţa decizională cu completările şi modificările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1 : Consiliul Local adoptă proiectul Bugetului Local pe anul 2015, conform următoarelor 
anexe:  

anexa 1: Bugetul Local pe anul 2015, cuprinzând ca părţi integrante anexele: 
1A – Secţinea de funcţionare 
1B – Secţiunea de dezvoltare 
anexei 2: Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral din venituri 

proprii, cuprinzând ca părţi integrante anexele: 
1A – Secţiunea de funcţionare 
1B – Secţiunea de dezvoltare 
Anexa 3: Programul de investiţii publice pe anul 2015 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, Birou DI, 

SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 
Zlatna, 12 februarie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     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 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA                        
CONSILIUL LOCAL         

 
 

HOTĂRÂREA NR. 14 
privind indexarea chiriilor pentru spaţii locative cu altă destinaţie decât locuinţe, a chiriilor pentru 

terenuri cu diverse destinaţii şi a redevenţei la concesiuni 
 

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 BFCIT şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile Legii 571/2003, art. 36 al. 2 lit b şi al 4 lit c din Legea 215/2001, 
republicată;  
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1: Se aprobă indexarea, cu rata inflaţiei de 0,83%, a chiriilor pentru spaţiile locative cu altă 

destinaţie decât locuinţe, conform anexei I, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2: Se aprobă indexarea, cu rata inflaţiei de 0,83%, a chiriilor pentru terenuri cu diverse 
destinaţii, conform anexei II, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3: Se aprobă indexarea, cu rata inflaţiei de 0,83%, a redevenţei la concesiuni. 

Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT din cadrul 
Primăriei oraşului Zlatna. 
 

Zlatna, 12 februarie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 
 
 
 

 
 
 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar  
Dosar arhivă 
Dosar şedinţă 
Birou BFCIT, SPGC – ADPPJ 
Se afişează la sediul Primăriei 
 
ZA/ZA 
3 ex 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA         
CONSILIUL LOCAL         

HOTĂRÂREA NR. 15 
privind Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2015  

 
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 asistenţă socială şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local; 

Având în vedere prevederile art. 6 al. 7 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
completările şi modificările ulterioare, art. 28 al. 3 din HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, art.36 al. 2 
lit. d, alin. 6 lit a pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată;  
  In temeiul art 45 al.1 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2015, conform anexei, 
parte integrantă din prezenta hotărâre;  

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul APL – Compartiment 
asistenţă socială. 

 
Zlatna, 12 februarie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar 
Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Biroul APL – Compartiment asistenţă socială 
Se afişează la loc vizibil prin grija Compartimentului asistenţă socială 
AJPIS Alba 
 
ZA/ZA 3 ex 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
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HOTĂRÂREA NR. 16 
privind cota de tăiere masă lemnoasă din proprietatea Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş 

Zlatna, pentru anul 2015 
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 Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna i-a fost reconstituit dreptul de proprietate 
asupra suprafeţei de 622,27 ha teren cu vegetaţie forestieră, fiind eliberate, în temeiul Legii 18/1991 cu 
completările şi modificările ulterioare, titlurile de proprietate: 5259/254, 5259/299, 5259/313, 
5259/314, 5259/315. Terenul cu vegetaţie forestieră aflat în proprietatea publică a Unităţii 
Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna se află în administrarea Ocolului Silvic Abrud RA. Prin adresa 
nr. 257/26.01.2015  Ocolul Silvic Abrud R.A., solicită aprobarea cotei de tăiere a materialului lumnos 
pentru anul 2015, conform amenajamentului silvic în vigoare. 
 Având în vedere prevederile art. 6 al. 3 din, art. 7 al. 1 lit. b, art. 12, art. 17 din Legea  46/2008 
– Codul Silvic, cu completările şi modificările ulterioare, art. 2 al. 1 şi 2 din HG 85/2004 pentru 
aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier 
proprietate publică către agenţi economici cu completările şi modificările ulterioare, OUG 36/2001 
privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei cu 
completările şi modificările ulterioare, Legea nr. 205/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul 
Oficiului Concurenţei;  
 În  temeiul art 45 al. 1  din legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale republicată, 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1: Pentru anul 2015, se aprobă cota de tăiere masă lemnoasă din proprietatea Unităţii 

Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna, de 10665 mc., material lemnos, după cum urmează: Produse 
principale: 5502 mc, Produse de conservare: 93 mc, Produse secundare: 4952 mc, Produse de igienă: 
118 mc 
 Art. 2: Modul de valorificare al produselor menţionate la articolul 1 al prezentei hotărâri, se va 
stabili, în conformitate cu prevederile legale, de către ocolul Silvic Abrud RA, în calitate de organizator 
al licitaţiilor.  

Art. 3:  Se aprobă  preţul de  vânzarea masei lemnoase pe picior şi material lemnos scos la drum 
auto, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4: Se stabileşte preţul de pornire a licitaţiei, pentru agenţi economici, după cum urmează: 
- 120/ lei/mc. pentru produse principale 
- 50 lei/mc. pentru produse secundare 

 Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte Viceprimarul oraşului 
Zlatna, Birou BFCIT, SPGC - ADPPJ şi Ocolul  Silvic Abrud RA. 

Zlatna, 12 februarie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 

Se comunică : 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Viceprimar, Birou BFCIT, SPGCL – ADPPJ, Ocol Silvic Abrud 
RA, ZA/ZA, 3 ex. 



 
 
 
 

Anexă la HCL 16/12.02.2015 
 
 

 
 
 
 

Preţ de vânzare masă lemnoasă scosă la drum auto cu TVA 
 

Specia Lei / mc 
Lemn lucru 

Lei / mc 
Lemn foc 

Fag 140 100 
Răşinoase 140 100 

Cvercinee + Paltin + Frasin + Cireş 150 100 
Foioase tari + Cer 120 100 

 
 
 

Zlatna, 12 februarie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 
 
 
 
 
ZA/ZA 
3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 17 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului " Reabilitare Liceu Corneliu Medrea - 
Zlatna" , faza DALI 

 
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 se intenţionează depunerea unei cereri de finanţare pentru obiectivul 
"Reabilitare Liceu Corneliu Medrea - Zlatna" , în conformitate cu cerinţele OUG 28/2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 

Având în vedere prevederile art. 7 ale 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, 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 indicatorii tehnico economici ai proiectului " Reabilitare Liceu Corneliu 
Medrea - Zlatna" , faza DALI, după cum urmează: 
Principalii indicatori tehnici: 
 - Reparatii tencuieli  (int.+ext)                                         -  4.932 m² 
 - Reparatii acoperis                    -    538 m² 
 - Inlocuire tamplarie(usi + ferestre)                                 -    470 m² 
 - Inlocuire pardoseli                                                         -  1.132 m² 
     Durata de realizare a investiţiei:  24 luni. 
Indicatori financiari: 
Valoarea totală a investiţiei este de 4.329.079,06 lei, inclusiv TVA, reprezentând 966.571,18 euro., din 
care C+M – 3.694.848,53 lei, inclusiv TVA, reprezentând 824.963,93 euro. 
Curs lei/euro = 4,4788 lei - la data 15.12.2014, data intocmirii devizului general 

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. 

Zlatna, 12 februarie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     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, 4 ex 
 
 



 
ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL                                                                                                                

 
HOTĂRÂREA NR. 18 

privind asigurarea cofinanţării cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare 
Liceu Corneliu Medrea - Zlatna" , în valoare de 157.814,41 lei. 

 
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 se intenţionează depunerea unei cereri de finanţare pentru obiectivul 
"Reabilitare Liceu Corneliu Medrea - Zlatna" , în conformitate cu cerinţele OUG 28/2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi Ordinului 1851/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2013; 

Având în vedere prevederile art. 8 şi art. 11, aliniat 14, litera c 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: Consiliul Local asigură cofinanţarea proiectului "Reabilitare Liceu Corneliu Medrea - 
Zlatna " , prin suportarea costurilor neeligibile ale proiectului, în sumă de 157.814,41 lei. 

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. 

 
Zlatna, 12 februarie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     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, 4 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 19 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului " Reabilitare strada Valea Morilor" , faza 
DALI  

 
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 se intenţionează depunerea unei cereri de finanţare pentru obiectivul 
de investiţii "Reabilitare strada Valea Morilor" , în conformitate cu cerinţele OUG 28/2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală; 

Având în vedere prevederile art. 7 ale 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, 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 indicatorii tehnico economici ai proiectului " Reabilitare strada Valea Morilor" , 
faza DALI, după cum urmează: 
Principalii indicatori tehnici: 

- Lungime trama stradala L=2,700 km 
- Sistem rutier parte carosabila SR8 S=12050 mp  
- Sistem rutier parte carosabila SR20 S=1015 mp  
- Rigola de acostament L=5330 m 
- Protectie Gabioane: L=330 m 

Durata de execuţie a investiţiei:  16 luni. 
Indicatori financiari: 
Valoarea totală a investiţiei este de 2.850.613  lei, inclusiv TVA, reprezentând 642.464 euro. 
Valoarea C+M este de 2.525.099  lei, inclusiv TVA, reprezentând 569.100 euro. 
la cursul de schimb 1 euro = 4,4370 lei  la data 10.02.2015, data intocmirii devizului general 

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. 

Zlatna, 12 februarie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     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, 4 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 20 

privind asigurarea cofinanţării cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiţii " Reabilitare 
strada Valea Morilor " , în valoare de 75.457 lei 

 
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 se intenţionează depunerea unei cereri de finanţare pentru obiectivul " 
Reabilitare strada Valea Morilor " , în conformitate cu cerinţele OUG 28/2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
28/2013; 

Având în vedere prevederile art. 8 şi art. 11, aliniat 14, litera c 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: Consiliul Local asigură cofinanţarea proiectului "Reabilitare strada Valea Morilor" , prin 
suportarea costurilor neeligibile ale proiectului, în sumă de 75.457 lei. 

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. 

 
Zlatna, 12 februarie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     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, 4 ex 
 






























































































