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CONSILIUL LOCAL                                                                                                              

HOTĂRÂREA NR. 61 
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 1,2 
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, 23 iulie 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 
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HOTĂRÂREA NR. 62  
privind aprobarea Contului de execuţie la 30.06.2015 

 
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 B.F.C.I.T. şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile art. 49 al. 12 şi 13 din Legea 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu completările şi modificările ulterioare 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 Contul de execuţie la 30.06.2015,  conform anexelor 1 şi 2, părţi integrante 
din prezenta hotărâre: 

anexa 1: Bugetul Local - Venituri şi Cheltieli 
anexa 2: Bugetul instituţiilor publice finanţate din surse proprii - Venituri şi Cheltuieli 

 Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Buget, Finanţe, 
Contabilitate, Impozite şi Taxe. 
 

Zlatna, 23 iulie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
               Consilier Clonţa Nicolae                                                        Secretar Zavragiu Adina 
 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar  
Dosar arhivă 
Dosar şedinţă 
Biroul BFCIT 
 
ZA/ZA 
3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 63 
privind completarea Inventarului Domeniului Public 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, Rapoartele de specialitate ale 
SPGC - ADPPJ şi Biroului dezvoltare investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că a fost realizat obiectivul de investiţii 
“MODERNIZARE DRUM FORESTIER VALEA RÂNELII” prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală – Axa IV – LEADER – Grupul de Actiune Local Valea Ampoiului –Valea Muresului, 
Submăsura 411.2 - Infrastructură de acces, creşterea animalelor, procesare primară, turism şi protecţia 
naturii. În urma investiţiei realizate valoarea drumului a devenit 442.982,66 lei. Prin HCL 104/2011 s-a 
aprobat completarea inventarului Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna 
cu 35 de poziţii, la poziţia 870 fiind înscris bunul imobil „Drum forestier Valea Rânelii”, fără valoare 
de inventar. Prin HCL 54/29.05.2014 art. 4 Consiliul Local a fost de acord cu asigurarea accesului 
public la investiţia realizată prin proiect fără taxe. Conform Ghidului solicitantului şi cerinţelor 
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, la terminarea lucrărilor, înainte de depunerea ultimei 
cereri de plată, este necesar să se completeze Inventarul Domeniului Public al Unităţii Administrativ 
Teritoriale – oraş Zlatna cu valoarea aferentă Drumului forestier Valea Rânelii, respectiv 442982,66 lei. 
De asemenea pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiţiei se impune asigurarea accesului public 
la investiţia realizată prin proiect fără taxe. 
 Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului aferent Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală – Axa IV – LEADER – Grupul de Actiune Local Valea Ampoiului –Valea Muresului, 
Submăsura 411.2 - Infrastructură de acces, creşterea animalelor, procesare primară, turism şi protecţia 
naturii, anexa 12 la HG 974/2002, modificată şi completată cu HG 245/2012 prin care s-a aprobat 
inventarul domeniului public al oraşului Zlatna precum şi art. 60 şi art. 61 din Legea 24/2000 privind 
normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative; 

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

Art. 1: Inventarul Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna, aprobat 
prin HG 974/2002 - anexa 12 se completează după cum urmează: 

- la poziţia 870 - „Drum forestier Valea Rânelii” se completează coloana 5 „valoarea de 
inventar” cu suma de 442.982,66 lei. 

Art. 2: Consiliul Local este de acord cu asigurarea accesului public la investiţia realizată prin proiectul 
„Drum forestier Valea Rânelii” fără taxe, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiţiei. 
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul DI şi Biroul 
BFCIT, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 

Zlatna, 23 iulie 2015 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 

               Consilier Clonţa Nicolae                                                        Secretar Zavragiu Adina 
 

 Se comunică la: Instituţia Prefectului judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL 
– ADPPJ, BFCIT, DI 
ZA/ZA,  4 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 64 

 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare remiza 

PSI" – faza D.A.L.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; 

Având în vedere prevederile art. 3 lit b, art. 5 al. 3 lit b şi anexa 3 la HG 28/2008 şi art. 36 al. 2 
lit d şi al. 6 lit a pct 14 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 "Modernizare remiză PSI", faza DALI, 
după cum urmează: 
Principalii indicatori tehnici: 

• Suprafaţă construită 194,67 mp; 
• Execuţie grupuri sanitare; 
• Construire şarpantă 230 mp; 
• Execuţie branşamente apă potabilă, canalizare, instalaţie electrică, gaze naturale, 

telefonie; 
Indicatorii financiari 
Valoarea totală a investiţiei este de 437.049  lei, inclusiv TVA, reprezentând 97.460 euro. 
Valoarea C+M este de 394.011  lei, inclusiv TVA, reprezentând 87.859 euro. 
 
la cursul de schimb 1 euro = 4,4844 lei  la data 17.06.2015, 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 

 
Zlatna, 23 iulie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
 
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – 
ADPP, BFCIT, DI 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 65 
privind majorarea tarifului practicat pentru prestarea serviciului de salubrizare  

 
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre, Raportul de specialitate al Serviciului Public de Gospodărie 

Comunală al oraşului Zlatna, al Biroului BFCIT şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local; 

În conformitate cu prevederile art. 36 al. 3 lit. c din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare în Unitatea Administrativ Teritorială – oraş Zlatna, înregistrat la 
Primăria oraşului Zlatna sub numărul 8544/23.07.2014 şi la concesionar sub numărul 336/23.07.2014; 
 Având în vedere prevederile art. 26 al. 5 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localitãţilor, cu completările şi modificările ulterioare, art. 43 din Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitãţi publice cu completările şi modificările ulterioare, art. 36 al. 2 lit. d, al. 6 lit. a pct 
14 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: Începând cu 1 august 2015, se aprobă creşterea tarifului practicat pentru prestarea 

serviciului de salubrizare, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 
în Unitatea Administrativ Teritorială – oraş Zlatna, înregistrat la Primăria oraşului Zlatna sub numărul 
8544/23.07.2014 şi la concesionar sub numărul 336/23.07.2014, cu 1,78 lei/persoană/lună cu TVA, ca 
urmare a creşterii cheltuielilor cu depozitarea finală a deşeurilor.  

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, SPGCL- ADPPJ. 
 
 
 

 Zlatna, 23 iulie 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, SC Financiar Urban SRL 
Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal de afişare, RECL pentru îndeplinirea procedurilor de 
publicitate electronică 
 
ZA/ZA 4 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 66 
privind darea în folosinţă gratuită, către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba, a suprafeţei de 

84 mp., teren aferent imobilului „Clădire spital”, aflat în Domeniul Public al oraşului 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 

SPGC - ADPPJ şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând 
cont de faptul că: 

- prin HCL 6/2011 s-a aprobat darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate 
de prelungire cu acordul părţilor, către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba, a suprafeţei de 
47 mp. din imobilul Clădire spital, aflat în Domeniul Public al oraşului Zlatna, poziţia 361 
anexa 12 la HG 974/2002, situat la adresa: Zlatna, str. Horea nr. 1, jud. Alba, înscris în CF 
4125 cu nr. top 976 şi 977/1 

a fost încheiat Contractul de comodat, înregistrat sub numărul 1915/2011, la Primăria oraşului 
Zlatna, în care la articolul 13 este prevăzută posibilitatea modificării, prin act adiţional, cu acordul 
părţilor 

- prin adresa 1404/7.07.2015 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba solicită, în completare o 
suprafaţă de 84 mp., situată în continuarea construcţiilor existente pentru construirea unei 
remize în care să parcheze ambulanţele 

Având în vedere prevederile art. 124 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, articolul 3 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii cu completările şi 
modificările ulterioare, anexa 12 la HG 974/2002 poziţia 631, Inventarul Domeniului Public al oraşului 
Zlatna precum şi art. 36 al. 2 lit c şi d, al. 5 şi 6 lit a pct 3 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.l: Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani şi 6 luni, cu posibilitate de 
prelungire prin acordul părţilor, către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba, a suprafeţei de 84 mp. 
teren aferent imobilului „Clădire spital”, aflat în Domeniul Public al oraşului Zlatna, poziţia 361 anexa 
12 la HG 974/2002, situat la adresa: Zlatna, str. Horea nr. 1, jud. Alba, înscris în CF 4125 cu nr. top 
976 şi 977/1. 

Art. 2: Folosinţa asupra terenului, identificat la articolul 1 al prezentei hotărâri încetează în 
orice situaţie de încetare a Contractului de comodat înregistrat sub numărul 1915/2011, la Primăria 
oraşului Zlatna. 

Art.3: Se împuterniceşte primarul oraşului Zlatna pentru a semna Actul adiţional la Contractul 
de Comodat, înregistrat sub numărul 1915/2011, la Primăria oraşului Zlatna. 

Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ. 
 

Zlatna, 23 iulie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                      Secretar Zavragiu Adina 

Se comunică : 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC – ADPPJ, BFCIT, 
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba, Centru de Permanenţă, ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRĂREA NR. 67 

privind cotizaţia aferentă anului 2015, datorată de UAT – oraş Zlatna în calitate de membru al 
Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală din zona Valea Ampoiului – Valea Mureşului 

  
Consiliul local al oraşului Zlatna, întrunit în şedinţă ordinară  în data de 23 iulie 2015;  
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 şi ţinând 
cont de faptul că prin HCL 8/2015 s-a aprobat participarea Oraşului Zlatna, judeţul Alba în calitate de 
membru asociat 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 vederea implementării Strategiei de 
Dezvoltare Locală finanţată din PNDR - Măsura 19 - Dezvoltare Locală LEADER, pentru perioada 
2014 -2020. Asociaţia cuprinde 13 unitaţi ale administraţiilor publice locale împreună cu entităţi de 
drept privat şi O.N.G - uri. Prin HCL 42/2015 s-a desemnat Asociaţia ca solicitant pentru proiectul 
Sprijin pregătitor pentru elaborarea  Strategiilor de Dezvoltare Locală – SDL a teritoriului extins, GAL 
Valea Ampoiului Valea Mureşului, s-a acordat mandat de reprezentare pentru reprezentantul legal al 
solicitantului şi s-a angajat contribuţia UAT – oraş Zlatna la asigurarea resurselor financiare necesare 
implementării optime a proiectului depus prin sub-măsura 19.1 ,,Sprijin pregătitor pentru elaborarea  
Strategiilor de Dezvoltare Locală”. Prin adresa 8911/2015 GAL Valea Ampoiului - Valea Mureşului 
solicită plata cotizaţiei aferentă UAT – oraş Zlatna, cuantumul fiind stabilit prin Hotărârea nr. 5/2015 a 
Adunării Generale a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală din zona Valea Ampoiului – Valea 
Mureşului. 

Având în vedere prevederile art. 36 alin 2 lit e şi al. 7 lit. a, art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 
215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1: Se aprobă plata, din Bugetul local pe anul 2015, a sumei de 5750 lei reprezentând 

cotizaţie aferentă anului 2015, datorată de UAT – oraş Zlatna în calitate de membru al Asociaţiei 
Grupul de Acţiune Locală din zona Valea Ampoiului – Valea Mureşului. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT. 
 

 Zlatna, 23 iulie 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, viceprimar oraş Zlatna, Asociaţiei Grupul 
de Acţiune Locală din zona Valea Ampoiului – Valea Mureşului, ZA/ZA 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 68 

privind stabilirea tarifuluide închiriere a umbrelelor care asigură protecţia solară în cadrul ştrandului 
din incinta complexului „Zlatna Sport Center”. 

 
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, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând 
cont de faptul că: 

- prin HCL 43/2015 s-au aprobat tarifele de acces la bazinele de înnot, din incinta complexului 
„Zlatna Sport Center”, realizate în cadrul obiectivului de investiţii “ Reabilitarea fostei albii a râului 
Ampoi”: 

- 10 lei/zi adulţi, copii cu vârsta peste 6 ani, elevi, studenţi  
- 5 lei/zi copii cu vârsta sub 6 ani  

precum şi intrarea gratuită, o dată pe săptămână, în sezonul estival 2015, pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar care au obţinut în anul şcolar 2014 – 2015, premiile I, II şi III pentru rezultatele obţinute 
la învâţătură, precum şi pentru cei care au obţinut premiile I, II şi III la olimpiadele organizate în acest 
an şcolar. 

Ca urmare a caniculei, care se instalează tot mai des, s-a impus achiziţionarea unor umbrele de 
protecţie solară, pentru a căror întrebuinţare se impune stabilirea unui tarif. 

Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit d, al. 6 lit a pct 3, 5 şi 6 şi art. 123 din Legea 
215/2001 republicată, art. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, 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 tariful de 10 lei/zi/umbrelă, la închirierea umbrelelor care asigură protecţia 

solară în cadrul ştrandului din incinta complexului „Zlatna Sport Center”. 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie Comunală al 

oraşului Zlatna. 
 

Zlatna, 23 iulie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar , Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
BFCIT, SPGC – ADPPJ, d-na Moldovan Aluna, ZA/ZA 3 ex 
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HOTARAREA NR. 69 
privind, însuşirea documentaţiei de primă inscriere în cartea funciară a  

 imobilului  din orasul Zlatna , FN , „ Soseaua de centura „ 
 
 
 

 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, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând 
cont de faptul că a fost întocmită ,, Documentaţia de primă inscriere a imobilului „ Soseaua de centura 
„ situat în orasul Zlatna , FN, de către persoana fizică autorizată Luca Ioan prin care se propune 
dezmembrarea unor imobile înscrise în cărti funciare ale Oraşului Zlatna şi a loclităţii Patrânjeni, 
introducerea în circuitul civil, schimbarea categoriei de folosinţă a acestor imobile şi propunerea de 
înscriere în cartea funciară în favoarea Oraşului Zlatna – domeniul public într-un singur număr 
cadastral şi o singură suprafaţă a imobilului ,,Drum- Şoseaua de centură,, . 
 Văzând prevederile Legii nr. 7/1996-Legea cadastrului şi a publicitătii imobiliare, republicată 
cu, modificările şi completările  ulterioare, ale Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările  
ulterioare ; 
 În temeiul prevederilor art. 36 al. 2 lit "c", art. 45 al. 3 şi ale art.115 al (1) lit “b” din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată,cu modificarile  şi completarile ulterioare  
,propune Consiliului Local să adopte prezenta: 
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 
 Art. 1   Însuşirea Documentaţiei de primă inscriere a imobilului „ Soseaua de centura ,, în sensul 
că Dezmembrează imobilele inscrise in CF  2671 ; 2028 ; 3685 ; 71372 ; 72231 ; 1029 ; 655 ; 257 ; 
2005 ; 1023 ; 1019 ; 165 ; 528 ; 129 ; 459 ; 3322 ; 168 ; 3206 ; 2455 ; 1714 ; 621 ; 2224 ; 3314 ; 1843 ; 
1906 ; 2220 ; 974 ; 9 ; toate din ZLATNA si  CF 780 ; 2035 ; 413 ; 929 ; 1018 ; 1016 ; 1524 ; 358 ; 376 
; 1514 ; 1498 ; 1501 ; 1504 ; 2071 ; 342 ; 1008 ; 975 ; 1496 ; 1667 ; 1023 ; 1853 ; 2025 ; 663 ; toate din 
PATRANJENI  in 2 noi parcele astfel: 

 Imobilul inscris in CF 2671 Zlatna , nr. top. 6917/2 - fanat in suprafata de 1000 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  6917/2/1 - fanat in suprafata de 34 mp 
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  6917/2/2 - fanat in suprafata de 966 mp 

 Imobilul inscris in CF 2028 Zlatna , nr. top. 6029 - fanat in suprafata de 3787 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  6029/1 - fanat in suprafata de 3531 mp 
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  6029/2 - fanat in suprafata de 258 mp 



 Imobilul inscris in CF 3685 Zlatna , nr. top. 6026/1/3/4/1 - teren neproductiv in suprafata de 
724 mp  se dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  6026/1/3/4/1/1 - teren neproductiv in suprafata de 630 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  6026/1/3/4/1/2 - teren neproductiv in suprafata de 94 mp  

 Imobilul inscris in CF 71372 Zlatna , nr. top. 6021/1 - teren neconstruibil in suprafata de 6028 
mp  se dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  6021/1/1 - teren neconstruibil in suprafata de 5202 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  6021/1/2 - teren neconstruibil in suprafata de 906 mp  

 Imobilul inscris in CF 72231 Zlatna , nr. top. 6021/3 - teren neconstruibil in suprafata de 9549 
mp  se dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  6021/3/1 - teren neconstruibil in suprafata de 8617 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  6021/3/2 - teren neconstruibil in suprafata de 852 mp  

 Imobilul inscris in CF 1029 Zlatna , nr. top. 165 - arabil in suprafata de 1133 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  165/1 - arabil in suprafata de 329 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  165/2 - arabil in suprafata de 804 mp    
 Imobilul inscris in CF 655 Zlatna , nr. top. 168 - arabil in suprafata de 327 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  168/1 - arabil in suprafata de 72 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  168/2 - arabil in suprafata de 255 mp  

 Imobilul inscris in CF 257 Zlatna , nr. top. 174/1 - arabil in suprafata de 1043 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  174/1/1 - arabil in suprafata de 550 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  174/1/2 - arabil in suprafata de 493 mp  

 Imobilul inscris in CF 2005 Zlatna , nr. top. 174/2 - arabil in suprafata de 1097 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  174/2/1 - arabil in suprafata de 557 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  174/2/2 - arabil in suprafata de 540 mp  

 Imobilul inscris in CF 1023 Zlatna , nr. top. 302 - arabil in suprafata de 1975 mp  si nr. top. 
304 - gradina in suprafata de 1626 mp se dezmembreaza fiecare in doua noi parcele dupa cum urmeaza 
: 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  302/1 - arabil in suprafata de 1373 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  302/2 - arabil in suprafata de 602 mp  
   si 
Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  304/1 - gradina in suprafata de 1334 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  304/2 - gradina in suprafata de 292 mp  

 Imobilul inscris in CF 1019 Zlatna , nr. top. 296 - gradina in suprafata de 1802 mp  si nr. top. 
297 - casa si gradina in suprafata de 2525 mp se dezmembreaza fiecare in doua noi parcele dupa cum 
urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  296/1 - gradina in suprafata de 1441 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  296/2 - gradina in suprafata de 361 mp  
   si 
Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  297/1 - casa si gradina in suprafata de 1766 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  297/2 - gradina in suprafata de 759 mp 

 Imobilul inscris in CF 165 Zlatna , nr. top. 290 - casa si curte in suprafata de 464 mp  si nr. 
top. 291 - gradina in suprafata de 241 mp se dezmembreaza fiecare in doua noi parcele dupa cum 
urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  290/1 - casa si curte in suprafata de 349 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  290/2 - curte in suprafata de 115 mp  



   si 
Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  291/1 - gradina in suprafata de 136 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  291/2 - gradina in suprafata de 105 mp 

 Imobilul inscris in CF 528 Zlatna , nr. top. 288 - casa si curte in suprafata de 471 mp  , nr. top. 
289 - gradina in suprafata de 284 mp si nr. top. 284 - gradina in suprafata de 507 mp se dezmembreaza 
fiecare in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  288/1 - casa si curte in suprafata de 261 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  288/2 - curte in suprafata de 210 mp  
   si 
Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  289/1 - gradina in suprafata de 205 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  289/2 - gradina in suprafata de 79 mp 
   si 
Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  284/1 - gradina in suprafata de 189 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  284/2 - gradina in suprafata de 318 mp 

 Imobilul inscris in CF 129 Zlatna , nr. top. 366 - casa si curte in suprafata de 237 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  361/1 - casa si curte in suprafata de 19 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  366/2 - curte in suprafata de 218 mp    
 
 Imobilul inscris in CF 459 Zlatna , nr. top. 377 - fanat in suprafata de 547 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  377/1 - fanat in suprafata de 418 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  377/2 - fanat in suprafata de 129 mp  
 Imobilul inscris in CF 3322  Zlatna , nr. top. 426/1 - curte in suprafata de 478 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  426/1/1 - curte in suprafata de 401 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  426/1/2 - curte in suprafata de 77 mp  
 Imobilul inscris in CF 168 Zlatna , nr. top. 428 - casa si curte in suprafata de 457 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  428/1 - casa si curte in suprafata de 112 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  428/2 - curte in suprafata de 345 mp   
 Imobilul inscris in CF 3206 Zlatna , nr. top. 432 - arabil in suprafata de 665 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  432/1 - arabil in suprafata de 499 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  432/2 - arabil in suprafata de 166 mp  
 Imobilul inscris in CF 2455 Zlatna , nr. top. 441 - casa si curte in suprafata de 579 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  441/1 - casa si curte in suprafata de 284 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  441/2 - curte in suprafata de 295 mp  
 Imobilul inscris in CF 1714 Zlatna , nr. top. 442 - casa si curte in suprafata de 352 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  442/1 - casa si curte in suprafata de 301 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  442/2 - curte in suprafata de 51 mp  
 Imobilul inscris in CF 621 Zlatna , nr. top. 443 - casa si curte in suprafata de 590 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  443/1 - casa si curte in suprafata de 530 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  443/2 - curte in suprafata de 60 mp  



 Imobilul inscris in CF 2224 Zlatna , nr. top. 445 - gradina in suprafata de 2154 mp  si nr. top. 
446 - casa si curte in suprafata de 1219 mp se dezmembreaza fiecare in doua noi parcele dupa cum 
urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  445/1 - gradina in suprafata de 1941 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  445/2 - gradina in suprafata de 213 mp  
   si 
Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  446/1 - casa si curte in suprafata de 1112 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  446/2 - curte in suprafata de 107 mp 

 Imobilul inscris in CF 3314 Zlatna , nr. top. 502/2 - arabil in suprafata de 939 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  502/2/1 - arabil in suprafata de 520 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  502/2/2 - arabil in suprafata de 419 mp  
 Imobilul inscris in CF 1843 Zlatna , nr. top. 503/1 - arabil in suprafata de 3325 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  503/1/1 - arabil in suprafata de 1664 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  503/1/2 - arabil in suprafata de 1661 mp  
 Imobilul inscris in CF 1906 Zlatna , nr. top. 508/1 - arator in suprafata de 1773 mp  si nr. top. 
509 - sant de apa in suprafata de 705 mp se dezmembreaza fiecare in doua noi parcele dupa cum 
urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  508/1/1 - arabil in suprafata de 902 mp  
Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  508/1/2 - arabil in suprafata de 871 mp  
   si 
Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  509/1 - sant de apa in suprafata de 663 mp  

         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  509/2 - sant de apa in suprafata de 42 mp 
 Imobilul inscris in CF 2220 Zlatna , nr. top. 528 - fanat in suprafata de 2586 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  528/1 - fanat in suprafata de 601 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  528/2 - fanat in suprafata de 1985 mp  
 
 Imobilul inscris in CF 974 Zlatna , nr. top. 530 - casa si fanat in suprafata de 6593 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  530/1 - casa si fanat in suprafata de 4771 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  530/2 - fanat in suprafata de 1822 mp  
 Imobilul inscris in CF 9 Zlatna , nr. top. 557/1 - curte si cladiri agricole in suprafata de 5074 
mp  se dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  557/1/1 - curte si cladiri agricole in suprafata de 4116 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  557/1/2 - curte  in suprafata de 3473 mp  
 Imobilul inscris in CF 780 Patranjeni , nr. top. 4414 - casa , grajd si arator in suprafata de 7474 
mp  se dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4414/1 - casa , grajd si arator in suprafata de 5968 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4414/2 -  arator in suprafata de 1506 mp  
 Imobilul inscris in CF 2035 Patranjeni , nr. top. 4413/1 - arator in suprafata de 2518 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4413/1/1 - arator in suprafata de 1447 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4413/1/2 -  arator in suprafata de 1071 mp  
 Imobilul inscris in CF 413 Patranjeni , nr. top. 4421 - arator in suprafata de 9042 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4421/1 - arator in suprafata de 7032 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4421/2 -  arator in suprafata de 2010 mp  



 Imobilul inscris in CF 929 Patranjeni , nr. top. 4422 - fanat in suprafata de 6280 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4422/1 - fanat in suprafata de 2551 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4422/2 -  fanat in suprafata de 3729 mp  
 Imobilul inscris in CF 1018 Patranjeni , nr. top. 4405/6 - fanat in suprafata de 662 mp  si nr. 
top. 4406/1/f - arator in suprafata de 212 mp se dezmembreaza fiecare in doua noi parcele dupa cum 
urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4405/6/1 - fanat in suprafata de 75 mp  si nr. top. 4406/1/f - arator in 
suprafata de 212 mp  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4405/6/2 - fanat in suprafata de 587 mp  
 Imobilul inscris in CF 1016 Patranjeni , nr. top. 4405/5 - fanat in suprafata de 662 mp  si nr. 
top. 4406/1/e - arator in suprafata de 212 mp se dezmembreaza fiecare in doua noi parcele dupa cum 
urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4405/5/1 - fanat in suprafata de 277 mp  si nr. top. 4406/1/f - arator 
in suprafata de 212 mp  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4405/5/2 - fanat in suprafata de 385 mp  
 Imobilul inscris in CF 1524 Patranjeni , nr. top. 4407/2 - fanat in suprafata de 5172 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4407/2/1 - fanat in suprafata de 3680 mp  
         Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4407/2/2 -  fanat in suprafata de 1492 mp  
 Imobilul inscris in CF 358 Patranjeni , nr. top. 4389 - fanat in suprafata de 2893 mp  si nr. top. 
4390 - fanat in suprafata de 2893 mp se dezmembreaza fiecare in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4389/1 - fanat in suprafata de 1518 mp  si nr. top. 4390 - fanat in 
suprafata de 2893 mp  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4389/2 - fanat in suprafata de 1375 mp  
 Imobilul inscris in CF 376 Patranjeni , nr. top. 4397 - casa si curte in suprafata de 342 mp , nr. 
top. 4395 - arator in suprafata de 3090 mp si nr. top. 4396 - fanat in suprafata de 266 mp se 
dezmembreaza fiecare in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4397/1 - casa si curte in suprafata de 220 mp  ,  nr. top. 4395 - arator 
in suprafata de 3090 mp si nr. top. 4396 - fanat in suprafata de 266 mp 

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4397/2 - curte in suprafata de 122 mp  
 Imobilul inscris in CF 1514 Patranjeni , nr. top. 4391 - arator in suprafata de 2893 mp  si nr. 
top. 4392 - fanat in suprafata de 626 mp se dezmembreaza fiecare in doua noi parcele dupa cum 
urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top.  4391 - arator in suprafata de 475 mp  si nr. top. nou  4392/1 - fanat in 
suprafata de 84 mp  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4392/2 - arator in suprafata de 542 mp  
 Imobilul inscris in CF 1498 Patranjeni , nr. top. 4393 - arator in suprafata de 1453 mp  si nr. 
top. 4394 - fanat in suprafata de 745 mp se dezmembreaza fiecare in doua noi parcele dupa cum 
urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou 4393/1 - arator in suprafata de 873 mp  si nr. top. 4394 - fanat in 
suprafata de 745 mp  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4393/2 - arator in suprafata de 580 mp  
 Imobilul inscris in CF 1501 Patranjeni , nr. top. 4353 - fanat in suprafata de 1690 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4353/1 - fanat in suprafata de 680 mp  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4353/2 -  fanat in suprafata de 1010 mp  



 Imobilul inscris in CF 1504 Patranjeni , nr. top. 4354 - fanat in suprafata de 1183 mp , nr. top. 
4355 - arator in suprafata de 1331 mp si nr. top. 4356 - casa si curte in suprafata de 374 mp se 
dezmembreaza fiecare in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou 4355/1 - arator in suprafata de 1055 mp  si nr. top. 4356 -  casa si 
curte in suprafata de 374 mp 

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4355/2 - arator in suprafata de 276 mp si  nr. top. 4354 - fanat 
in suprafata de 1183 mp mp  
 Imobilul inscris in CF 2071 Patranjeni , nr. top. 4348 - gradina in suprafata de 7760 mp  si nr. 
top. 4349/1 - loc de casa in suprafata de 630 mp se dezmembreaza fiecare in doua noi parcele dupa cum 
urmeaza: 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou 4348/1 - gradina in suprafata de 6658 mp  si nr. top. 4349/1 -  loc de 
casa in suprafata de 630 mp 

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4348/2 - gradina in suprafata de 1102 mp  
 Imobilul inscris in CF 342 Patranjeni , nr. top. 4344 - arabil in suprafata de 1529 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4344/1 - arabil in suprafata de 130 mp  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4344/2 -  arabil in suprafata de 225 mp  
 Imobilul inscris in CF 1008 Patranjeni , nr. top. 4343 - arabil in suprafata de 1759 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4343/1 - arabil in suprafata de 1564 mp  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4343/2 -  arabil in suprafata de 195 mp  
 Imobilul inscris in CF 975 Patranjeni , nr. top. 4342 - arabil in suprafata de 514 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4342/1 - arabil in suprafata de 327 mp  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4342/2 -  arabil in suprafata de 187 mp  
 Imobilul inscris in CF 1496 Patranjeni , nr. top. 4341 - arabil in suprafata de 457 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4341/1 - arabil in suprafata de 355 mp  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4341/2 -  arabil in suprafata de 102 mp  
 Imobilul inscris in CF 1667 Patranjeni , nr. top. 4340 - arabil in suprafata de 1306 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4340/1 - arabil in suprafata de 1202 mp  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4340/2 -  arabil in suprafata de 104 mp  
 Imobilul inscris in CF 1023 Patranjeni , nr. top. 4338 - arabil in suprafata de 723 mp  se 
dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4338/1 - arabil in suprafata de 178 mp  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4338/2 -  arabil in suprafata de 545 mp  
 Imobilul inscris in CF 1853 Patranjeni , nr. top. 118/1/2/1-119/2/1-120/2/1 - gradina in 
suprafata de 7306 mp  se dezmembreaza in doua noi parcele dupa cum urmeaza : 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  118/1/2/1/1-119/2/1/1-120/2/1/1 - gradina in suprafata de 3689 mp  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  118/1/2/1/2-119/2/1/2-120/2/1/2 - gradina in suprafata de 3617 
mp  
 Imobilul inscris in CF 2025 Patranjeni , nr. top. 126 - arabil in suprafata de 2733 mp  si nr. 
top. 127 - casa de lemn si curte in suprafata de 417 mp se dezmembreaza fiecare in doua noi parcele 
dupa cum urmeaza: 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou 126/1 - arabil in suprafata de 1357 mp  si nr. top.  127 - casa de lemn 
si curte in suprafata de 417 mp 

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  126/2 - arabil in suprafata de 1196 mp  



 Imobilul inscris in CF 663 Patranjeni , nr. top. 143/2 - arabil in suprafata de 1536 mp  si nr. 
top. 144 - arabil in suprafata de 784 mp se dezmembreaza fiecare in doua noi parcele dupa cum 
urmeaza: 

Parcela nr. 1 cu nr. top. nou 126/1 - arabil in suprafata de 1111 mp  si nr. top.  127 - arabil in 
suprafata de 784 mp 

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  126/2 - arabil in suprafata de 425 mp  
 
Art. 2  Dezmembrează imobilele  cu nr. top. 6846 ; 6027 ; 305 ; 281 ; 399 ; 444 ; 473 ; 578 ; 540 

din ZLATNA si nr. top. 4418 ; 4443 ; 4350 ; 4329 ; 124 din PATRANJENI in 2 noi parcele astfel: 
Imobilul cu  nr. top. 6846 – neproductiv si raul Ampoi situat in Zlatna , FN, fara CF si fara 

suprafata  în doua parcele noi astfel: 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  6846/1 – neproductiv si  raul Ampoi fara suprafata  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  6846/2 - neproductiv in suprafata de 281 mp  
Imobilul cu  nr. top. 6027 - drum situat in Zlatna , FN, fara CF si fara suprafata  în doua parcele 

noi astfel: 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  6027/1 - drum fara suprafata  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  6027/2 - drum in suprafata de 90 mp  
Imobilul cu  nr. top. 305 - drum situat in Zlatna , FN, fara CF si fara suprafata  în doua parcele 

noi astfel: 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  305/1 - drum fara suprafata  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  305/2 - drum in suprafata de 216 mp  
Imobilul cu  nr. top. 281 - drum situat in Zlatna , FN, fara CF si fara suprafata  în doua parcele 

noi astfel: 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  281/1 - drum fara suprafata  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  281/2 - drum in suprafata de 261 mp  
Imobilul cu  nr. top. 399 - drum situat in Zlatna , FN, fara CF si fara suprafata  în doua parcele 

noi astfel: 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  399/1 - drum fara suprafata  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  399/2 - drum in suprafata de 205 mp  
Imobilul cu  nr. top. 444 - drum situat in Zlatna , FN, fara CF si fara suprafata  în doua parcele 

noi astfel: 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  444/1 - drum fara suprafata  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  444/2 - drum in suprafata de 586 mp  
Imobilul cu  nr. top. 473 - drum situat in Zlatna , FN, fara CF si fara suprafata  în doua parcele 

noi astfel: 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  473/1 - drum fara suprafata  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  473/2 - drum in suprafata de 230 mp  
Imobilul cu  nr. top. 578 - drum situat in Zlatna , FN, fara CF si fara suprafata  în doua parcele 

noi astfel: 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  578/1 - drum fara suprafata  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  578/2 - drum in suprafata de 3098 mp  
Imobilul cu  nr. top. 540 - drum situat in Zlatna , FN, fara CF si fara suprafata  în doua parcele 

noi astfel: 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  540/1 - drum fara suprafata  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  540/2 - drum in suprafata de 309 mp  
Imobilul cu  nr. top. 4418 - drum situat in Patranjeni , FN, fara CF si fara suprafata  în doua 

parcele noi astfel: 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4418/1 - drum fara suprafata  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4418/2 - drum in suprafata de 241 mp 



Imobilul cu  nr. top. 4443 - drum situat in Patranjeni , FN, fara CF si fara suprafata  în doua 
parcele noi astfel: 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4443/1 - drum fara suprafata  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4443/2 - drum in suprafata de 113 mp 
Imobilul cu  nr. top. 4350 - drum situat in Patranjeni , FN, fara CF si fara suprafata  în doua 

parcele noi astfel: 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4350/1 - drum fara suprafata  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4350/2 - drum in suprafata de 73 mp 
Imobilul cu  nr. top. 4429 - drum situat in Patranjeni , FN, fara CF si fara suprafata  în doua 

parcele noi astfel: 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  4329/1 - drum fara suprafata  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  4329/2 - drum in suprafata de 45 mp 
Imobilul cu  nr. top. 124 - drum situat in Patranjeni , FN, fara CF si fara suprafata  în doua 

parcele noi astfel: 
         Parcela nr. 1 cu nr. top. nou  124/1 - drum fara suprafata  

Parcela nr. 2 cu nr. top. nou  124/2 - drum in suprafata de 717 mp 
 
Art. 3   Introduce in circuitul civil   imobilele cu : nr. top. nou  6846/2 - neproductiv in suprafata 

de 281 mp ; nr. top. nou  6027/2 - drum in suprafata de 90 mp ;  nr. top. nou  305/2 - drum in suprafata 
de 216 mp ;  nr. top. nou  281/2 - drum in suprafata de 261 mp ;  nr. top. nou  399/2 - drum in suprafata 
de 205 mp ;  nr. top. nou  444/2 - drum in suprafata de 586 mp ;  nr. top. nou  473/2 - drum in suprafata 
de 230 mp ;  nr. top. nou  578/2 - drum in suprafata de 3098 mp ;  nr. top. nou  540/2 - drum in 
suprafata de 309 mp ;  nr. top. nou  4418/2 - drum in suprafata de 241 mp ;  nr. top. nou  4443/2 - drum 
in suprafata de 113 mp ;  nr. top. nou  4350/2 - drum in suprafata de 73 mp ;  nr. top. nou  4329/2 - 
drum in suprafata de 45 mp ;  nr. top. nou  124/2 - drum in suprafata de 717 mp . 

Art. 4   Schimbă categoria de folosinţă din „arabil , fanat , curte , loc de casa , teren neproductiv 
, teren neconstruibil , sant  in „dum” pentru imobilele  nr. top. nou  6917/2/2 -  in suprafata de 966 
mp ; nr. top. nou  6029/2 -  in suprafata de 258 mp ; nr. top. nou  6026/1/3/4/1/2 -  in suprafata de 
94 mp ; nr. top. nou  6021/1/2 -  in suprafata de 906 mp ; nr. top. nou  6021/3/2 -  in suprafata de 
852 mp ; nr. top. nou  165/2 -  in suprafata de 804 mp ; nr. top. nou  168/2 -  in suprafata de 255 
mp ; nr. top. nou  174/1/2 -  in suprafata de 493 mp ; nr. top. nou  174/2/2 -  in suprafata de 540 
mp ; nr. top. nou  302/2 -  in suprafata de 602 mp ; nr. top. nou  304/2 -  in suprafata de 292 mp ; 
nr. top. nou  296/2 -  in suprafata de 361 mp ; nr. top. nou  297/2 -  in suprafata de 759 mp ; nr. 
top. nou  290/2 -  in suprafata de 115 mp ; nr. top. nou  291/2 -  in suprafata de 105 mp ; nr. top. 
nou  288/2 -  in suprafata de 210 mp ; nr. top. nou  289/2 -  in suprafata de 79 mp ; nr. top. nou  
284/2 -  in suprafata de 318 mp ; nr. top. nou  366/2 -  in suprafata de 218 mp ; nr. top. nou  377/2 
-  in suprafata de 129 mp ; nr. top. nou  426/1/2 -  in suprafata de 77 mp ; nr. top. nou  428/2 -  in 
suprafata de 345 mp ; nr. top. nou  432/2 -  in suprafata de 166 mp ; nr. top. nou  441/2 -  in 
suprafata de 295 mp ; nr. top. nou  442/2 -  in suprafata de 51 mp ; nr. top. nou  443/2 -  in 
suprafata de 60 mp ; nr. top. nou  445/2 -  in suprafata de 213 mp ; nr. top. nou  446/2 -  in 
suprafata de 107 mp ; nr. top. nou  502/2/2 -  in suprafata de 419 mp ;nr. top. nou  503/1/2 -  in 
suprafata de 1661 mp  ; nr. top. nou  508/1/2 -  in suprafata de 871 mp ; nr. top. nou  509/2 -  in 
suprafata de 42 mp ; nr. top. nou  528/2 -  in suprafata de 1985 mp ; nr. top. nou  530/2 -  in 
suprafata de 1822 mp ; nr. top. nou  557/1/2 -   in suprafata de 3473 mp ; nr. top. nou  4414/2 -   
in suprafata de 1506 mp ; nr. top. nou  4413/1/2 -   in suprafata de 1071 mp ; nr. top. nou  4421/2 
-   in suprafata de 2010 mp ; nr. top. nou  4422/2 -   in suprafata de 3729 mp ; nr. top. nou  
4405/6/2 -  in suprafata de 587 mp ; nr. top. nou  4405/5/2 -  in suprafata de 385 mp ; nr. top. nou  
4407/2/2 -   in suprafata de 1492 mp ;  nr. top. nou  4389/2 -  in suprafata de 1375 mp ; nr. top. 
nou  4397/2 -  in suprafata de 122 mp ; nr. top. nou  4392/2 -  in suprafata de 542 mp ; nr. top. 



Nou  4393/2 -   in suprafata de 580 mp ; nr. top. nou  4353/2 -   in suprafata de 1010 mp ; nr. top. 
nou  4355/2 -  in suprafata de 276 mp si  nr. top. 4354 -  in suprafata de 1183 mp mp ; nr. top. nou  
4348/2 -  in suprafata de 1102 mp ; nr. top. nou  4344/2 -  in suprafata de 225 mp ;  nr. top. nou  
4343/2 -   in suprafata de 195 mp ; nr. top. nou  4342/2 -   in suprafata de 187 mp ; nr. top. nou  
4341/2 -  in suprafata de 102 mp ; nr. top. nou  4340/2 -   in suprafata de 104 mp ; nr. top. nou  
4338/2 -   in suprafata de 545 mp ; nr. top. nou  118/1/2/1/2-119/2/1/2-120/2/1/2 -  in suprafata de 
3617 mp ; nr. top. nou  126/2 -  in suprafata de 1196 mp ; nr. top. nou  126/2 -  in suprafata de 
425 mp ; nr. top. nou  6846/2 -  in suprafata de 281 mp ; nr. top. nou  6027/2 -  in suprafata de 90 
mp ;  nr. top. nou  305/2 -  in suprafata de 216 mp ;  nr. top. nou  281/2 -  in suprafata de 261 mp ;  
nr. top. nou  399/2 -  in suprafata de 205 mp ;  nr. top. nou  444/2 -  in suprafata de 586 mp ;  nr. 
top. nou  473/2 -  in suprafata de 230 mp ;  nr. top. nou  578/2 -  in suprafata de 3098 mp ;  nr. top. 
nou  540/2 -  in suprafata de 309 mp ;  nr. top. nou  4418/2 -  in suprafata de 241 mp ;  nr. top. nou  
4443/2 -  in suprafata de 113 mp ;  nr. top. nou  4350/2 -  in suprafata de 73 mp ;  nr. top. nou  
4329/2 -  in suprafata de 45 mp ;  nr. top. nou  124/2 -  in suprafata de 717 mp  .  

Si  a imobilelor cu care se identifica in intregime respectiv imobilele inscrise in : 
 CF 1903 Patranjeni , nr. Top. 4424/2 - fanat in suprafata de 1255 mp  ,  CF 843 Patranjeni , nr. 

top. 4339 - fanat in suprafata de 1145 mp  ;  CF 71446 Zlatna , nr. Top. 6021/2/2 - fanat in suprafata 
de 1334 mp  ;  CF 71412 Zlatna , nr. Top. 71412 - fanat in suprafata de 8822 mp  ; CF 5011 Zlatna , 
nr. Top. 453/1 - fanat in suprafata de 1465 mp .  

Art. 5  Dezmembrează imobilul fară carte funciară rezultat ca urmare a HGR , a Deciziei OCPI 
Cluj si a protocolului dintre Primaria Zlatna si Regionala CFR  respectiv  imobilul cu nr. Cad. Nou  
.......... - in suprafata de 11110 mp  . 

Art. 6 Trece in domeniul public al oraşului Zlatna a  imobilului (teren) cu : 
nr. top. nou  6917/2/2 -  in suprafata de 966 mp ; nr. top. nou  6029/2 -  in suprafata de 258 mp ; 

nr. top. nou  6026/1/3/4/1/2 -  in suprafata de 94 mp ; nr. top. nou  6021/1/2 -  in suprafata de 906 mp ; 
nr. top. nou  6021/3/2 -  in suprafata de 852 mp ; nr. top. nou  165/2 -  in suprafata de 804 mp ; nr. top. 
nou  168/2 -  in suprafata de 255 mp ; nr. top. nou  174/1/2 -  in suprafata de 493 mp ; nr. top. nou  
174/2/2 -  in suprafata de 540 mp ; nr. top. nou  302/2 -  in suprafata de 602 mp ; nr. top. nou  304/2 -  
in suprafata de 292 mp ; nr. top. nou  296/2 -  in suprafata de 361 mp ; nr. top. nou  297/2 -  in suprafata 
de 759 mp ; nr. top. nou  290/2 -  in suprafata de 115 mp ; nr. top. nou  291/2 -  in suprafata de 105 mp 
; nr. top. nou  288/2 -  in suprafata de 210 mp ; nr. top. nou  289/2 -  in suprafata de 79 mp ; nr. top. nou  
284/2 -  in suprafata de 318 mp ; nr. top. nou  366/2 -  in suprafata de 218 mp ; nr. top. nou  377/2 -  in 
suprafata de 129 mp ; nr. top. nou  426/1/2 -  in suprafata de 77 mp ; nr. top. nou  428/2 -  in suprafata 
de 345 mp ; nr. top. nou  432/2 -  in suprafata de 166 mp ; nr. top. nou  441/2 -  in suprafata de 295 mp 
; nr. top. nou  442/2 -  in suprafata de 51 mp ; nr. top. nou  443/2 -  in suprafata de 60 mp ; nr. top. nou  
445/2 -  in suprafata de 213 mp ; nr. top. nou  446/2 -  in suprafata de 107 mp ; nr. top. nou  502/2/2 -  
in suprafata de 419 mp ;nr. top. nou  503/1/2 -  in suprafata de 1661 mp  ; nr. top. nou  508/1/2 -  in 
suprafata de 871 mp ; nr. top. nou  509/2 -  in suprafata de 42 mp ; nr. top. nou  528/2 -  in suprafata de 
1985 mp ; nr. top. nou  530/2 -  in suprafata de 1822 mp ; nr. top. nou  557/1/2 -   in suprafata de 3473 
mp ; nr. top. nou  4414/2 -   in suprafata de 1506 mp ; nr. top. nou  4413/1/2 -   in suprafata de 1071 mp 
; nr. top. nou  4421/2 -   in suprafata de 2010 mp ; nr. top. nou  4422/2 -   in suprafata de 3729 mp ; nr. 
top. nou  4405/6/2 -  in suprafata de 587 mp ; nr. top. nou  4405/5/2 -  in suprafata de 385 mp ; nr. top. 
nou  4407/2/2 -   in suprafata de 1492 mp ;  nr. top. nou  4389/2 -  in suprafata de 1375 mp ; nr. top. 
nou  4397/2 -  in suprafata de 122 mp ; nr. top. nou  4392/2 -  in suprafata de 542 mp ; nr. top. Nou  
4393/2 -   in suprafata de 580 mp ; nr. top. nou  4353/2 -   in suprafata de 1010 mp ; nr. top. nou  
4355/2 -  in suprafata de 276 mp si  nr. top. 4354 -  in suprafata de 1183 mp mp ; nr. top. nou  4348/2 -  
in suprafata de 1102 mp ; nr. top. nou  4344/2 -  in suprafata de 225 mp ;  nr. top. nou  4343/2 -   in 
suprafata de 195 mp ; nr. top. nou  4342/2 -   in suprafata de 187 mp ; nr. top. nou  4341/2 -  in 
suprafata de 102 mp ; nr. top. nou  4340/2 -   in suprafata de 104 mp ; nr. top. nou  4338/2 -   in 



suprafata de 545 mp ; nr. top. nou  118/1/2/1/2-119/2/1/2-120/2/1/2 -  in suprafata de 3617 mp ; nr. top. 
nou  126/2 -  in suprafata de 1196 mp ; nr. top. nou  126/2 -  in suprafata de 425 mp ; nr. top. nou  
6846/2 -  in suprafata de 281 mp ; nr. top. nou  6027/2 -  in suprafata de 90 mp ;  nr. top. nou  305/2 -  
in suprafata de 216 mp ;  nr. top. nou  281/2 -  in suprafata de 261 mp ;  nr. top. nou  399/2 -  in 
suprafata de 205 mp ;  nr. top. nou  444/2 -  in suprafata de 586 mp ;  nr. top. nou  473/2 -  in suprafata 
de 230 mp ;  nr. top. nou  578/2 -  in suprafata de 3098 mp ;  nr. top. nou  540/2 -  in suprafata de 309 
mp ;  nr. top. nou  4418/2 -  in suprafata de 241 mp ;  nr. top. nou  4443/2 -  in suprafata de 113 mp ;  nr. 
top. nou  4350/2 -  in suprafata de 73 mp ;  nr. top. nou  4329/2 -  in suprafata de 45 mp ;  nr. top. nou  
124/2 -  in suprafata de 717 mp  ;   nr. top. 4424/2 -  in suprafata de 1255 mp  ,  nr. top. 4339 -  in 
suprafata de 1145 mp  ; nr. top. 6021/2/2 -  in suprafata de 1334 mp  ;   nr. top. 71412 -  in suprafata de 
8822 mp  ; , nr. top. 453/1 -  in suprafata de 1465 mp si nr. top . in suprafata de 11110 mp 

Art. 7  Solicită OCPI Alba – Serviciul de carte funciară înscrierea in cartea funciara  sub o 
singura suprafata  si un singur nr. Top. - 510/1   de 78637 mp a imobilului „Soseaua de centura „ care 
din punct de vedere al cartii funciare se identifica cu :  

nr. top. nou  6917/2/2 -  in suprafata de 966 mp ; nr. top. nou  6029/2 -  in suprafata de 258 mp ; 
nr. top. nou  6026/1/3/4/1/2 -  in suprafata de 94 mp ; nr. top. nou  6021/1/2 -  in suprafata de 906 mp ; 
nr. top. nou  6021/3/2 -  in suprafata de 852 mp ; nr. top. nou  165/2 -  in suprafata de 804 mp ; nr. top. 
nou  168/2 -  in suprafata de 255 mp ; nr. top. nou  174/1/2 -  in suprafata de 493 mp ; nr. top. nou  
174/2/2 -  in suprafata de 540 mp ; nr. top. nou  302/2 -  in suprafata de 602 mp ; nr. top. nou  304/2 -  
in suprafata de 292 mp ; nr. top. nou  296/2 -  in suprafata de 361 mp ; nr. top. nou  297/2 -  in suprafata 
de 759 mp ; nr. top. nou  290/2 -  in suprafata de 115 mp ; nr. top. nou  291/2 -  in suprafata de 105 mp 
; nr. top. nou  288/2 -  in suprafata de 210 mp ; nr. top. nou  289/2 -  in suprafata de 79 mp ; nr. top. nou  
284/2 -  in suprafata de 318 mp ; nr. top. nou  366/2 -  in suprafata de 218 mp ; nr. top. nou  377/2 -  in 
suprafata de 129 mp ; nr. top. nou  426/1/2 -  in suprafata de 77 mp ; nr. top. nou  428/2 -  in suprafata 
de 345 mp ; nr. top. nou  432/2 -  in suprafata de 166 mp ; nr. top. nou  441/2 -  in suprafata de 295 mp 
; nr. top. nou  442/2 -  in suprafata de 51 mp ; nr. top. nou  443/2 -  in suprafata de 60 mp ; nr. top. nou  
445/2 -  in suprafata de 213 mp ; nr. top. nou  446/2 -  in suprafata de 107 mp ; nr. top. nou  502/2/2 -  
in suprafata de 419 mp ;nr. top. nou  503/1/2 -  in suprafata de 1661 mp  ; nr. top. nou  508/1/2 -  in 
suprafata de 871 mp ; nr. top. nou  509/2 -  in suprafata de 42 mp ; nr. top. nou  528/2 -  in suprafata de 
1985 mp ; nr. top. nou  530/2 -  in suprafata de 1822 mp ; nr. top. nou  557/1/2 -   in suprafata de 3473 
mp ; nr. top. nou  4414/2 -   in suprafata de 1506 mp ; nr. top. nou  4413/1/2 -   in suprafata de 1071 mp 
; nr. top. nou  4421/2 -   in suprafata de 2010 mp ; nr. top. nou  4422/2 -   in suprafata de 3729 mp ; nr. 
top. nou  4405/6/2 -  in suprafata de 587 mp ; nr. top. nou  4405/5/2 -  in suprafata de 385 mp ; nr. top. 
nou  4407/2/2 -   in suprafata de 1492 mp ;  nr. top. nou  4389/2 -  in suprafata de 1375 mp ; nr. top. 
nou  4397/2 -  in suprafata de 122 mp ; nr. top. nou  4392/2 -  in suprafata de 542 mp ; nr. top. Nou  
4393/2 -   in suprafata de 580 mp ; nr. top. nou  4353/2 -   in suprafata de 1010 mp ; nr. top. nou  
4355/2 -  in suprafata de 276 mp si  nr. top. 4354 -  in suprafata de 1183 mp mp ; nr. top. nou  4348/2 -  
in suprafata de 1102 mp ; nr. top. nou  4344/2 -  in suprafata de 225 mp ;  nr. top. nou  4343/2 -   in 
suprafata de 195 mp ; nr. top. nou  4342/2 -   in suprafata de 187 mp ; nr. top. nou  4341/2 -  in 
suprafata de 102 mp ; nr. top. nou  4340/2 -   in suprafata de 104 mp ; nr. top. nou  4338/2 -   in 
suprafata de 545 mp ; nr. top. nou  118/1/2/1/2-119/2/1/2-120/2/1/2 -  in suprafata de 3617 mp ; nr. top. 
nou  126/2 -  in suprafata de 1196 mp ; nr. top. nou  126/2 -  in suprafata de 425 mp ; nr. top. nou  
6846/2 -  in suprafata de 281 mp ; nr. top. nou  6027/2 -  in suprafata de 90 mp ;  nr. top. nou  305/2 -  
in suprafata de 216 mp ;  nr. top. nou  281/2 -  in suprafata de 261 mp ;  nr. top. nou  399/2 -  in 
suprafata de 205 mp ;  nr. top. nou  444/2 -  in suprafata de 586 mp ;  nr. top. nou  473/2 -  in suprafata 
de 230 mp ;  nr. top. nou  578/2 -  in suprafata de 3098 mp ;  nr. top. nou  540/2 -  in suprafata de 309 
mp ;  nr. top. nou  4418/2 -  in suprafata de 241 mp ;  nr. top. nou  4443/2 -  in suprafata de 113 mp ;  nr. 
top. nou  4350/2 -  in suprafata de 73 mp ;  nr. top. nou  4329/2 -  in suprafata de 45 mp ;  nr. top. nou  
124/2 -  in suprafata de 717 mp  ;   nr. top. 4424/2 -  in suprafata de 1255 mp  ,  nr. top. 4339 -  in 



suprafata de 1145 mp  ; nr. top. 6021/2/2 -  in suprafata de 1334 mp  ;   nr. top. 71412 -  in suprafata de 
8822 mp  ; , nr. top. 453/1 -  in suprafata de 1465 mp si nr. top . in suprafata de 11110 mp  si nr. cad. ce 
se va atribui de OCPI.  

 
In favoarea Orasului Zlatna – Domeniul public. 
 

Art. 8: Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie Comunală al 
oraşului Zlatna- activitatea Administrarea Domeniului Public, Privat, Juridic. 

 
 
  

Zlatna, 23 iulie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar , Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
BFCIT, SPGC – ADPPJ, DI 
 
ZA/ZA 4 ex 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA         
PRIMAR 
 
 

HOTARAREA NR. 70 
privind însuşirea Documentaţiei de schimbare a categoriei de folosinţă şi de dezmembrare a imobilului 
inscris in CF nr. 70424 şi inscrierea in Cartea funciara, în Domeniul privat al orasului Zlatna, a loturilor 

nou formate 
 

 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, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Văzând prevederile Legii nr. 7/1996-Legea cadastrului şi a publicitătii imobiliare, republicată 
cu, modificările şi completările  ulterioare, ale Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările  
ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Insusirea Documentatiei tehnice privind schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului 
inscris în CF nr. 70424 – Zlatna, cu nr. Top. 700/1/1/1/1/1/1/2/1, în suprafaţă totală de 51149 mp., din 
„altele” în „curţi construcţii” şi parcelarea în trei loturi dupa cum urmeaza: 
Lotul nr. I –  format din nr. Top. Nou 700/1/1/1/1/1/1/2/1/1, „curţi construcţii”, în suprafaţă de 43918 
mp, apartinind domeniului privat al orasului Zlatna. 
Lotul nr. II  – format din nr. Top. Nou 700/1/1/1/1/1/1/2/1/2, „curţi construcţii”, în suprafaţă de 6788 
mp, apartinind domeniului privat al orasului Zlatna. 
Lotul nr. III  – format din nr. Top. Nou 700/1/1/1/1/1/1/2/1/3, „curţi construcţii”,  în suprafaţă de 443 
mp, apartinind domeniului privat al orasului Zlatna. 
          Art. 2: Aprobarea inscrierii in cartea funciara, în Domeniul privat al orasului Zlatna, a loturilor 
nou formate, identificate conform art. 1 al prezentei hotărâri. 

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ şi DI. 
 

Zlatna, 23 iulie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului – judeţul Alba 
Primar , Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
BFCIT, SPGC – ADPPJ, DI, ZA/ZA 4 ex 


