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CONSILIUL LOCAL                                                                                                              

HOTĂRÂREA NR. 55  
privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2015 

 
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, Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2015 prin care s-a aprobat proiectul Bugetului Local pe anul 
2015; 
 Având în vedere prevederile art. 19 al. 2 din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale 
republicată, art. 36 al. 2 lit b şi al. 4 lit a din Legea 215/2001 republicată; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1: Consiliul Local aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2015, prin modificarea anexelor 1 şi 
3, părţi integrate din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

anexa 1: Bugetul Local pe anul 2015, cuprinzând ca părţi integrante anexele: 
1A – Secţiunea de funcţionare 
1B – Secţiunea de dezvoltare 
anexa 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, 30 iunie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    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. 56 
privind Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

„Construire refugiu montan”  
extravilan oraş Zlatna - zona Săruni, F.N., judeţul Alba 

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţa ordinară; 

 Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 
persoanei cu atribuţii de Arhitect şef al oraşului Zlatna, Raportul de avizare al comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului Local şi Avizul Consiliului Judeţean Alba nr. 13/29.05.2015, comunicat cu 
adresa 9661/29.05.2015;   

Având în vedere prevederile art. 25. al. 1, art. 48, art. 56 - 61 şi punctul 12 indice 4 al anexei 1 
la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările şi modificările 
ulterioare, prevederile art. 2 al. 2 din Legea 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de 
construcţii, cu completările şi modificările ulterioare şi art. 36 al. 2 lit c şi al. 5 lit c din Legea 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism, Legii 52/2003 privind transparenţa decizională; 

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

HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „Construire refugiu montan”, extravilan oraş 
Zlatna - zona Săruni, F.N., judeţul Alba, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre: 
- amplasament: extravilan oraş Zlatna, - zona Săruni, F.N., judeţul Alba, înscris în CF 72140, tarla 3, 
parcela 3423, nr. Cadastral 72140, suprafaţă totală de 24.807 mp., proprietar tabular Asociaţia de 
Turism şi Ecologie Trascău Corp 
- beneficiar: ATE TRASCĂU – CORP ZLATNA 
- nr. proiect: 11/2015 
- proiectant: SC CAPITEL PROIECT SRL 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si dă dreptul de construire, 
numai după obtinerea autorizatiei de construire. 
 Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Arhitectul şef al oraşului Zlatna. 

Zlatna, 30 iunie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului – judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba, 
Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Primar, Arhitect şef al oraşului Zlatna, ATE TRASCĂU – CORP 
ZLATNA, Se afişează la sediul Primăriei 
 
ZA/ZA, 4 ex 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
ORAŞUL ZLATNA               
CONSILIUL LOCAL                                                                                                 

          
 
 

HOTĂRÂREA NR. 57 
privind Documentaţia de dezmembrare a imobilului înscris în C.F. - 71167 – Zlatna, proprietar tabular 

Domeniul Privat al Unităţii Administrativ Teritoriale, oraş Zlatna 
 

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  
 Având în vedere prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 36 al. 2 lit c şi al. 9, art. 119 şi art. 121 din Legea 215/2001 
republicată; 

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

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1: (1) Consiliul local îşi însuşeşte Documentaţia de dezmembrare a imobilului înscris în C.F. - 
71167 – Zlatna, sub număr cadastral 71167 şi nr. top. 849/1/2, în suprafaţă de 198 mp., având categoria 
de folosinţă, „curţi construcţii”, proprietar tabular Domeniul Privat al Unităţii Administrativ Teritoriale, 
oraş Zlatna, în două parcele, după cum urmează: 

- Parcela nr. 1, cu nr. Top. Nou 849/1/2/1 – curţi construcţii, în suprafaţă de 167 mp. 
- Parcela nr. 2, cu nr. Top. Nou 849/1/2/12 – curţi construcţii, în suprafaţă de 31 mp. 

(2) Documentaţia de dezmembrare a imobilului înscris în C.F. - 71167 – Zlatna, este înscrisă în 
anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2: Se aprobă înscrierea în Cartea funciară a parcelelor nou formate, identificate la articolul 1 al 
prezentei hotărâri.      

 
Zlatna, 30 iunie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - jud. Alba 
Primar, Dosar arhivă 
Dosar şedinţă 
Biroul B.F.C.I.T. 
SPGC - ADPPJ 
 
ZA/ZA 
3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 58 

privind participarea Oraşului Zlatna, ca membru fondator, la constituirea Asociaţiei Forumul Montan 
din Romania-Filiala Alba 

Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba; 
 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; 
 Având în vedere prevederile 36 al. 2 lit d şi e al. 6 lit a şi al. 7 lit a din Legea 215/2001 
republicată, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare 
Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptatã la 
Strasbourg la 15 obctombrie 1985; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1: Se aprobă participarea Oraşului Zlatna, ca membru fondator, la constituirea Asociaţiei Forumul 
Montan din Romania-Filiala Alba, persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, apolitica, 
avand ca scop fundamental dezvoltarea durabila montana si protejarea populatiei si a mediului montan 
din Romania şi următoarele anexe: 

- Actul Constitutiv – anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre 
- Statutul asociaţiei – anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 2: Se aprobă plata, din bugetul local, a taxelor aferente formalităţilor de înregistrare a Asociaţiei; 
Art. 3: Se împuterniceşte Primarul oraşului Zlatna pentru a semna, în numele Oraşului Zlatna, actele 
care decurg din asociere. 
Art. 4: Se împuterniceşte domnul Todorescu Aurel, cetăţean român, domiciliat în satul Galati, nr.53, 
Jud.Alba, posesor al cartii de identitate seria AX, nr.347154, cod numeric personal 1550102015393 să 
îndeplinească procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea Asociatiei la Registrul Asociatiilor si 
Fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei Alba Iulia.   
Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Biroul BFCIT din cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi 
Biroul DI. 
 

Zlatna, 30 iunie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 

Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - jud. Alba 
Primar, Dosar arhivă 
Dosar şedinţă 
Biroul B.F.C.I.T., DI 
 
ZA/ZA 
4 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 59 

privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Ortodoxe din satul Izvorul Ampoiului 
 

 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 Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale şi Raportul de avizare a comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că: 

- prin cererea înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub numărul 8231/2015, Biserica 
Ortodoxă din satul Izvorul Ampoiului, aparţinător Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna 
solicită acordarea unui sprijin financiar pentru completarea veniturilor proprii în vederea continuării 
lucrărilor la casa parohială, pentru finalizarea lucrărilor la instalaţia de încălzire; 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 3 din Ordonanța Guvernului României nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 al. 2, art. 14 al. 1 din HG 
1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, Legii 273/2006 a finanţelor publice locale cu 
completările şi modificările ulterioare, 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit c din Legea 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. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare de 5.000 lei Bisericii Ortodoxe din satul 
Izvorul Ampoiului, pentru completarea veniturilor proprii, în vederea continuării lucrărilor la casa 
parohială, pentru finalizarea lucrărilor la instalaţia de încălzire. 
Art. 2. Biserica Ortodoxă din satul Izvorul Ampoiului va prezenta Biroului Buget Finanţe Contabilitate 
Impozite şi Taxe Locale note justificative (deconturi) privind modul de cheltuire a ajutorului financiar, 
acordat conform articolului 1 al prezentei hotărâri. 
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Buget Finanţe Contabilitate 
Impozite şi Taxe Locale. 

Zlatna, 30 iunie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 

Prezenta se comunică 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul Buget Finanţe 
Contabilitate Impozite şi Taxe Locale, Biserica Ortodoxă din satul Izvorul Ampoiului 
ZA/ZA, 4 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 60 
privind desemnarea şefului SVSU cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor 

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

şefului SVSU, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Procesul 
Verbal de Control nr. 7426 încheiat în data de 12.06.2015 de către Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba 
 Având în vedere prevederile art. 14 lit „h” din OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor 
generale de apãrare împotriva incendiilor, cu completările şi modificările ulterioare;   

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

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1: Se numeşte doamna Moldovan Aluna  şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă - cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor la nivelul Unităţii 
Administrativ teritoriale – oraş Zlatna. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SVSU şi Compartimentul 
Resurse Umane.      

 
Zlatna, 30 iunie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 

 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - jud. Alba 
Primar, Dosar arhivă 
Dosar şedinţă 
DI, SVSU 
Compartimentul Resurse Umane.      
 
 
ZA/ZA 
3 ex 


