ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 74
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, adresele: DGRFP – Braşov - AJFP Alba nr. 216635/2015 şi Adresa Liceului Coerneliu Medrea
nr. 1418/2015;
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, 18 august 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
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. 75
privind Organigrama, Statul de funcţii şi numărul de personal al Aparatului de specialitate al
Primarului, Serviciilor publice şi compartimentelor înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
Compartimentului Resurse Umane şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. a şi al. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3, 100, 107 şi
112 al. 1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, privind reorganizarea autorităţii sau instituţiei publice, art. 26 al. 4 al Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare, Legii nr. 284/2010
Lege – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, Legii 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a
autonomiei locale, adoptatã la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- Adresa nr. 6683/G/SJ/2015 transmisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, privind numărul maxim
de posturi pentru anul 2015;
- avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 35666/2015 conexat cu 22397/2015,
25781/2015, 30181/2015;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2015, cu completările şi modificările ulterioare prin care s-a
aprobat Bugetul Local pe anul 2015;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi numărul de personal al Aparatului de
specialitate al Primarului, Serviciilor publice şi compartimentelor înfiinţate în subordinea autorităţilor
publice locale, conform următoarelor anexe:
- anexa 1 - Organigrama
- anexa 2 - Statul de funcţii
Art. 2: Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, Birou DI,
SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 18 august 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, ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 76
privind vânzarea apartamentului situat în Zlatna, str. Piaţa Unirii, nr. 4, Bl. S9-9´, Sc. B, Et. IV,
ap. 24, jud. Alba şi însuşirea Expertizei de evaluare a imobilului
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 consilierului juridic şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local, precum şi hotărărea definitivă a CEDO din 19.05.2015 pronunţată în cauza „Căpitan
împotriva României” şi expertiza de evaluare întocmită de expert ANEVAR Cândea Lidia;
Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit c şi al. 5 lit b 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 vânzarea apartamentului situat în Zlatna, str. Piaţa Unirii, nr. 4,
Bl. S9-9´, Sc. B, Et. IV, ap. 24, jud. Alba, la preţul de 6.607 lei fără TVA, rezultat din Expertiza de
evaluare întocmită de expert ANEVAR Cândea Lidia, cumpărătorului Căpitan Ioan Marcel, domiciliat
în Zlatna, str. Piaţa Unirii, nr. 5, Bl. 1, sc. A, ap. 7, jud. Alba, în baza hotărării definitive a CEDO din
19.05.2015 pronunţată în cauza „Căpitan împotriva României”.
Art. 2: Consiliul Local îşi însuşeşte Expertiza de evaluare a apartamentului situat în Zlatna, str.
Piaţa Unirii, nr. 4, Bl. S9-9´, Sc. B, Et. IV, ap. 24, jud. Alba, conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, SPGCL şi
persoanele cu atribuţii în domeniul fondului locativ angajate în cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 18 august 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Birou BFCIT, SPGCL, persoane cu atribuţii în domeniul fondului
locativ: dl. Todorescu Aurel şi dl. Nistor Ionel
Cumpărător - Căpitan Ioan Marcel
ZA/ZA, 3 ex

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
PRIMAR

HOTARAREA NR. 77
privind însuşirea Documentaţiei de primă înscriere a imobilului inscris in Inventarul domeniului Public
al oraşului Zlatna la poziţia nr. 345 - anexa 12 la HG 974/2002 cu completările şi modificările
ulterioare
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 cererea nr. 10036/2015 SC Demenic Company SRL solicită concesionarea
suprafeţei de 84 mp. teren situat în imediata vecinătate a proprietăţii sale înscrisă în CF 70206 şi CF
70207, în vederea construirii unei magazii pentru depozitarea mărfurilor.
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 art. 3 al.
4, art. 4, art. 10 al. 2 şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, art. 13 al. 1 şi art. 14 din Legea 50/1991 privind
autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare, art. 136 al. 4
din Constituţia României, art. 8881 din Legea 289/2009 cu modificările şi completările ulterioare, art.
123 şi 124 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi poziţia nr. 345 din anexa
12 la HG 974/2002 cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Insusirea Documentatiei de primă înscriere a imobilului inscris in Inventarul domeniului Public
al oraşului Zlatna la poziţia nr. 345 - anexa 12 la HG 974/2002 cu completările şi modificările
ulterioare.
Art. 2: Aprobarea trecerii din Domeniul Public în Domeniul Privat al orasului Zlatna, a imobilului
identificat la articolul 1 al prezentei hotărâri.
Art.. 3: Aprobarea iniţierii concesionării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 84 mp. din imobilul
identificat la articolul 1 al prezentei hotărâri.
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ.
Zlatna, 18 august 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae
Se comunică :
Instituţia Prefectului – judeţul Alba
Primar , Dosar arhivă, Dosar şedinţă
BFCIT, SPGC – ADPPJ, DI, ZA/ZA 4 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

