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HOTĂRÂREA NR. 21 
privind  aprobarea demersurilor pentru transferarea dreptului de administrare, de la ANAR - ABA 
Mureş la UAT - oraş Zlatna, asupra terenurilor din albia minoră a pârâului Vâltori (Valea Morilor), 

ocupate de elemente ale  proiectului "Reabilitare strada Valea Morilor", finanţat în cadrul 
 Programului Naţional de Dezvoltare Locală 

 
 

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 

Biroului Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local şi ţinând cont de faptul că există oportunitatea de finanţare a obiectivului "Reabilitare strada 
Valea Morilor", prin Programul Naţional de Dezvoltare Localã aprobat prin OUG 28/2013 cu 
completările şi modificările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. art. 29, 34 al. 4,5,6, art. 50, 52, 53, 54 lit. h din Legea 
107/1996 privind legea apelor cu completările şi modificările ulterioare şi prevederile art. 36 al. 2 lit b 
şi al. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată; 
 În temeiul art  45 al.1 din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1: Consiliul Local este de acord ca anterior începerii lucrărilor la obiectivul de investiţii 
"Reabilitare strada Valea Morilor", să indeplinească demersurile legale pentru transferarea dreptului de 
administrare, de la ANAR - ABA Mureş la UAT - oraş Zlatna, asupra terenurilor din albia minoră a 
pârâului Vâltori (Valea Morilor), ocupate de elemente ale proiectului "Reabilitare strada Valea 
Morilor",  finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT şi Biroul 
Dezvoltare Investiţii. 

 
 

 Zlatna, 19 februarie 2015 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 

 
Prezenta se comunică la: 
Instituţia Prefectului judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,  
SPGCL – ADPPJ, BFCIT, Birou DI  
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