
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA          
ORAŞUL ZLATNA                                                                                   
CONSILIUL LOCAL                                                                                                              

HOTĂRÂREA NR. 80 
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 Serviciului Financiar Contabil 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 
1C – Credite de angajament 
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 Serviciul Financiar Contabil, Birou 
DIUIPAP, SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 

 
Zlatna, 30 septembrie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Serviciul Financiar Contabil, 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 
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HOTĂRÂREA NR. 81 
privind modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2015 

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

 Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 
Serviciului Financiar Contabil şi ţinând cont de faptul că:  

- prin HCL 73/30.07.2015 s-a aprobat Regulamentul actualizat al Festivalului Naţional de 
Interpretare a Romanţei şi cuprinderea în Bugetul Local pe anul 2015, a sumelor necesare 
pentru acoperirea costurilor festivalului 

- prin adresa 104441/2/G/SJ/2015 se solicită completarea HCL 73/2015 cu suma necesară 
organizării festivalului 

- prin HCL 73/23.09.2015 s-a aprobat aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2015 iar pentru 
festival a fost cuprinsă suma de 30.000 lei 

 Având în vedere prevederile art. 4 al. 2 şi al. 3 lit a din O.U.G 118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfãşurarea activitãţii aşezãmintelor culturale, art. 36 al. 2 lit d şi al 6 lit a pct 4 din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, Legea 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu completările şi modificările ulterioare şi art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă; 

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

Art. 1: Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 73/30.07.2015 prin care s-a aprobat 
Regulamentul actualizat al Festivalului Naţional de Interpretare a Romanţei şi cuprinderea în Bugetul 
Local pe anul 2015, a sumelor necesare pentru acoperirea costurilor festivalului, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 2: Aprobă cuprinderea în Bugetul Local pe anul 2015, la capitolul 67.02.20 – cultură, 
recreere şi religie, a sumei de 30.000 lei, pentru acoperirea costurilor Festivalului Naţional de 
Interpretare a Romanţei „Te-aştept pe acelaşi drum - In Memoriam Valer Ponoran”, ediţia a XII a.”  
 Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Financiar 
Contabil şi Casa de Cultură „Horea Popescu” Zlatna 

 
 

Zlatna, 30 septembrie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 
 

Se comunică: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Serviciul Financiar Contabil  
Casa de Cultură „Horea Popescu” Zlatna 
 
ZA/ZA, 3 ex 
 
 



ROMÂNIA 
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HOTĂRÂREA NR. 82 

 
privind desemnarea, în continuare, a reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al Liceului 

„Corneliu Medrea” Zlatna 
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând proiectul de hotărâre al primarului oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 

consilierului juridic şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local şi 
ţinând cont de faptul că:  

- prin HCL 108/30.10.2014 s-au desemnat 3 reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al 
Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna: dl. Demenic Daniel, d-na Medruţ Cristina şi dl. Bunea 
Ioan; 

- prin adresa nr. 11142/7.09.2015, conducerea Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna aduce la 
cunoştinţă buna colaborare şi solicită numele persoanelor care vor face parte din Consiliul de 
Administraţie, având în vedere că a început un an nou şcolar 
Având în vedere prevederile art. 96 al. 2 lit. c din Legea învăţământului nr. 1/2011 cu 

completările şi modificările ulterioare, coroborat cu art. 4 al. 1 lit. c din Metodologia - cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 
aprobat prin OMEN nr. 4619/22.09.2014, precum şi art. 36 al. 2 lit d, al. 6 lit. a pct. 1 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 desemnează, în continuare, următorii reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului 
Zlatna în Consiliul de Administraţie al Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna: 

- domnul Demenic Daniel - consilier local 
- doamna Medruţ Cristina - consilier local 
- domnul Bunea Ioan - consilier local 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Compartimentul Resurse Umane 

şi Biroul BFCIT, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 
 
 

Zlatna, 30 septembrie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 

Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna, persoane desemnate, ZA/ZA, 3 ex 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA         
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PRIMAR 
 
 

HOTARAREA NR. 83 
privind aprobarea Contractului de asociere în participaţiune cu SC Transferoviar Călători SRL în 

vederea efectuării probelor de traseu şi exploatării în comun cu a trenului turistic remorcat de 
locomotiva cu abur seria CFF N2 – 302 

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

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

- Oraşul Zlatna deţine în proprietate locomotiva cu abur seria CFF N2 – 302, număr european 
90 53 0 203002-8 şi marcaj unic de identificare 90 53 0 203002-8  RO-PRZLA şi vagonul 
de călători seria 95 – 40, număr european 50 53 24-29 001 – 2 şi marcaj unic de identificare  
50 53 24-29 001–2 RO-PRZLA 

- pentru a intra în circuitul turismului feroviar de epocă, prin activarea şi exploatarea unui  
turistic pe ruta Alba Iulia – Zlatna şi retur există posibilitatea de cooperare cu SC 
Transferoviar Călători SRL. Exploatarea trenului remorcat de locomotiva cu abur este 
posibilă în baza unui regulament de exploatare, aprobat prin ordin al ministrului 
transporturilor. Pentru întocmirea acestui regulament se impune ca SC Transferoviar 
Călători SRL să efectueze probe de traseu, cu o durată de maximum 45 de zile după care, în 
baza aprobărilor pe care le va obţine să poată asigura exploatarea trenului turistic.   

 Văzând prevederile art. 1949-1954 Cod Civil – Legea 287/2009 cu completările şi modificările 
ulterioare şi art. 36 al. 2 lit. d şi al. 6 lit. a pct. 11 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 Contractul de asociere în participaţiune, în vederea efectuării probelor de traseu şi 
exploatării în comun cu SC Transferoviar Călători SRL, a trenului turistic remorcat de locomotiva cu 
abur seria CFF N2 – 302, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2: Se împuterniceşte primarul oraşului Zlatna pentru a semna Contractul de asociere în 
participaţiune, aprobat la articolul 1 al prezentei hotărâri. 
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ, DIUIPAP. 

 
Zlatna, 30 septembrie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 
 

Se comunică : 
Instituţia Prefectului – judeţul Alba 
Primar , Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Serviciul Financiar Contabil, SPGC – ADPPJ, DIUIPAP, SC Transferoviar Călători SRL 
 ZA/ZA 4 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 84 
privind respingerea cererii nr. 6/25.08.2015 a Asociaţiei de proprietari bl. 7, Sc. C, prin care solicită 

anularea articolului 2 din Hotărârea Consiliului local nr. 77/18.08.2015 
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 
consilierului juridic Todorescu Aurel şi SPGC şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că:  

Prin HCL 77/18.08.2015 s-a aprobat: 
- însusirea 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, aprobarea trecerii din Domeniul Public în Domeniul Privat al orasului Zlatna, a 
imobilului identificat la alineatul precedent şi aprobarea iniţierii concesionării, prin licitaţie 
publică, a suprafeţei de 84 mp. din imobil 

Procedura de concesionare a terenului a fost demarată la iniţiativa concesionarului exprimată prin 
cererea nr. 10036/2015 formulată de SC Demenic Company SRL care 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. 

Asociaţia de proprietari bl. 7, Sc. C, a formulat cererea nr. 6/25.08.2015, înregistrată la Primăria 
oraşului Zlatna sub numărul 10609/2015 prin care solicită „anularea punctului   din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 77/18.08.2015 prin care s-a hotărât trecerea terenului    din domeniul public, în 
domeniul privat a localităţii, pentru a fii atribuit apoi domnului consilier DEMENIC DANIEL, în baza 
dispoziţiilor art. 123 punctul 3 şi a dispoziţiilor art. 15 alin. 5 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii”.  

Cererea Asociaţiei de proprietari bl. 7, Sc. C, nr. 6/25.08.2015, înregistrată la Primăria oraşului 
Zlatna sub numărul 10609/2015, nu este susţinută de temei legal, chiar în petit sunt invocate prevederi 
legale inexistente: art. 123 punctul 3 şi art. 15 alin. 5 din Legea 50/1991 şi nu respectă adevărul 
evenimentelor petrecute, deoarece:   

1. La punctul 1, din motivarea cererii, în mod incorect susţine că „domnul consilier Daniel 
Demenic nu avea drept să participe la şedinţă, mai mult nu avea voie ca prin prelegerea lui 
să influenţeze restul consilierilor”. În conformitate cu prevederile art. 46 din Legea 215/2001 
cu completările şi modificările ulterioare domnul consilier Demenic Daniel, care avea un 
interes patrimonial în problema supusă dezbateri, nu a avut drept de vot, dar a avut dreptul de 
a participa la şedinţă. Faptul că nu a avut drept de vot a fost adus la cunoştinţa consilierilor 
prezenţi de către secretar şi, ca urmare, nu a participat la vot. Astfel din numărul de 13 
consilieri prezenţi au votat 12. Mai mult, la şedinţă a fost invitat, domnul Porcar Constantin, 
a cărui cauză a fost susţinută de Asociaţia de proprietari prin adrese anterioare, pentru a-şi 
expune punctul de vedere, lucru care s-a şi întâmplat iar domnul consilier Demenic Daniel nu 
a susţinut o prelegere. 

2. La punctul 2, în mod incorect invocă încălcarea prevederilor art. 43 din Legea 215/2001 cu 
completările şi modificările ulterioare, susţinând că „problema în litigiu nu era o problemă 
de urgenţă pentru buna desfăşurare a activităţii primăriei”. În realitate completarea ordinii 
de zi vizează rezolvarea unor probleme de importanţă pentru locuitori şi nu numai pentru 
buna desfăşurare a activităţii primăriei. Consiliul Local a aprobat completarea ordinii de zi cu 



acest punct considerând că se poate lămuri o problemă ridicată de un număr de persoane, ca 
urmare a numeroaselor sesizări ale Asociaţiei de proprietari, cu următoarele numere de 
înregistrare:  

� 2/16.04.2015 prin care Asociaţia de proprietari solicită să se ia măsuri pentru a nu li se bloca 
accesul în jurul blocului. Măsurile s-au luat prin condiţiile impuse la eliberarea Autorizaţiei de 
construire nr. 19/18.08.2015 

� 3/11.05.2015 cu răspunsul 5437/4.06.2015 
� 6/17.08.2015 cu răspunsul 10239/24.08.2015 
Mai mult, în baza acestor sesizări la discuţii a fost invitat dl. Porcar Constantin, ale cărui interese 
sunt susţinute de Asociaţia de proprietari, tocmai pentru a-şi susţine punctul de vedere. 

Motivele prezentate la punctele 3, 4, 5 nu au legătură cu cererea de anulare a punctului 2 din 
HCL 77/2015.  

Prin adresa nr. 10608/17.09.2015 Asociaţia de proprietari Bloc 7, Sc. C a fost înştiinţată că 
sesizarea nr. 6/25.08.2015 cu privire la HCL 77/18.08.2015 va fi analizată la prima şedinţă ordinară 
ce va avea loc la sfârşitul lunii septembrie 2015. 

Având în vedere prevederile art. 2 al. 1 lit. j şi art. 7 al. 4 din Legea 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1: Se respinge cererea nr. 6/25.08.2015 a Asociaţiei de proprietari bl. 7, Sc. C, înregistrată la 
Primăria oraşului Zlatna sub numărul 10609/2015 prin care solicită anularea articolului 2 din Hotărârea 
Consiliului local nr. 77/18.08.2015. 
Art. 2: Se aprobă achiziţionarea, serviciului de întocmire a unei expertize tehnice în vederea verificării 
corectitudinii lucrărilor executate în baza Autorizaţiei de construire nr. 19/18.08.2015, pentru lămurirea 
aspectelor sesizate la punctele 4 şi 5 din sesizarea nr. 6/25.08.2015 a Asociaţiei de proprietari bl. 7, Sc. 
C. Costul expertizei tehnice se va suporta din bugetul local iar în situaţia în care cele sesizate nu se 
confirmă suma se va recupera de la Asociaţia de proprietari bl. 7, Sc. C. 
Art. 3: Se aprobă achiziţionarea, serviciului de întocmire a unei expertize de identificare a  terenului 
care face obiectul sesizării şi concesionării, pentru lămurirea aspectelor sesizate la punctul 3  din 
sesizarea nr. 6/25.08.2015 a Asociaţiei de proprietari bl. 7, Sc. C şi stabilirea suprafeţei ce se va 
concesiona.  
Art. 4: Se abrogă art. 3 din HCL 77/18.08.2015, urmând ca suprafaţa supusă concesiunii să fie stabilită 
în urma identificării. 
 Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală al oraşului Zlatna, activitatea Administrarea Domeniului Public şi Privat, Juridic, Serviciul 
Financiar Contabil. 

Zlatna, 30 septembrie 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, 
Asociaţiei de proprietari bl. 7, Sc. C 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTARAREA NR. 85 
privind însuşirea Protocolului de colaborare  

pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe raza 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 
coordonatorului Poliţiei locale, şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local.  

Având în vedere prevederile Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române, 
a Legii 155/2010 privind poliţia Locală, HG 1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare a poliţiei locale, Ordinul MAI 184 privind Planul Unic de ordine şi Siguranţă 
Publică şi Ordinul MAI 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi 
siguranţei publice modificat prin Ordinul MAI 26/2015, art. 36 al. 2 lit. d, al. 6 lit a pct 7 din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi Regulamentul privind buna gospodărire a 
oraşului Zlatna aprobat prin HCL 81/2008., Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale pe 
raza UAT – oraş Zlatna aprobat prin HCL 21/28.02.2013, Regulamentul de transport greu pe drumurile 
de interes local, aflate pe raza UAT – oraş Zlatna aprobat prin HCL 5/31.01.2013, Regulamentului de 
funcţionare a activelor Clădire monitorizare mediu, Luciu de apă, Baza sportivă, Patinoare sintetic 
aprobat prin HCL 89/2.08.2012, Hotărârea Consiliului local nr. 101/2014 privind instituirea unor 
restricţii de tonaj pe unele drumuri de interes local aflate pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale - 
oraş Zlatna; 

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

Art. 1: Se aprobă Protocolul de colaborare pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe raza 
oraşului Zlatna, înscris în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2: Echipajele mixte, constituite în baza Protocolului aprobat la articolul 1 al prezentei hotărâri, vor 
acţiona concomitent pentru punerea în aplicare a regulamentelor aprobate prin hotărâri ale Consiliului 
local şi vor prezenta lunar raport de activitate asupra acţunilor desfăşurate. 
Art. 3: În situaţia în care nu sunt depuse lunar rapoarte de activitate privitoare la acţiunile desfăşurate şi 
nu sunt intreprinse acţiuni care privesc punerea în aplicare a regulamentelor aprobate prin hotărâri ale 
consiliului local, Protocolul de colaborare îşi încetează aplicabilitatea în baza unei hotărâri a 
Consiliului local. 
Art. 4: Se împuterniceşte primarul oraşului Zlatna pentru a semna Protocolul de colaborare pentru 
menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe raza oraşului Zlatna, aprobat la articolul 1 al prezentei 
hotărâri  
Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Poliţia Locală. 

Zlatna, 30 septembrie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 

Se comunică : 
Instituţia Prefectului – judeţul Alba 
Primar , Dosar arhivă, Dosar şedinţă, 
IPJ – Alba, Poliţia oraşului Zlatna, Poliţia Locală, ZA/ZA 4 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 86  

privind stabilirea tarifului de închiriere a Căminului cultural din satul Pirita 
 

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 există numeroase solicitări de închiriere a Căminului Cultural din satul Pirita pentru 
organizarea unor evenimente: cursuri, baluri, seminarii, etc.) drept pentru care se impune stabilirea unui 
tarif de închiriere. 

Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit c, al. 5 lit a şi b şi art. 123 din Legea 215/2001, 
republicată, Legii 571/2003, privind Codul Fiscal, HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi Legii 273/2006 privind finanţele 
publice locale; 

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

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1: Se aprobă tariful de închiriere, pentru Căminul Cultural din satul Pirita, în cuantum de 30 
lei/oră. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală al oraşului Zlatna, activitatea Administrarea Domeniului Public şi Privat, Juridic, Serviciul 
Financiar Contabil. 

Zlatna, 30 septembrie 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, Serviciul 
Financiar Contabil. 
ZA/ZA, 3 ex 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                       
ORAŞUL ZLATNA          
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA NR. 87 
privind stabilirea consumurilor de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Primăriei 

oraşului Zlatna şi serviciilor 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 SPGC –

ADPPJ nr. 12268/2015 şi Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi 
ţinând cont de faptul că în dotarea Primăriei există două vehicule pentru care nu este stabilit consumul 
real de carburant, acestea fiind achiziţionate ulterior adoptării HCL 90/29.08.2013 privind consumurile 
de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Primăriei oraşului Zlatna şi serviciilor înfiinţate în 
subordinea autorităţilor publice locale. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-a întocmit Raportul de 
expertiză tehnică extrajudiciară auto, de către expert tehnic judiciar dr. Ing. Popa Virgil, înregistrat sub 
nr. 12266/29.09.2015; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritǎţile şi instituţiile publice, cu completǎrile şi modificǎrile ulterioare şi Ordinul nr. 14/1982 a 
Ministrului Transportului şi Telecomunicaţiilor pentru aprobarea normativului privind consumul de 
combustibil şi ulei pentru automobile; 
 În  temeiul art 45 al. 1  din legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale republicată, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Consiliul local aprobă consumurile de carburant pentru următoarele vehicule, aflate în dotarea 
Primăriei oraşului Zlatna şi serviciilor înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale: 
Microbuz OPEL, nr. întriculare AB 08 ZVI 

- consum de vară  - 11,00 l/100 km 
- consum de iarnă – 12,101 l/100 km 

Autoturism Dacia Daster 
- consum de vară  - 7,9 l/100 km 
- consum de iarnă - 8,69 l/100 km 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală - Activitatea Administrarea Domeniului Public, Privat Juridic. 
 

Zlatna, 30 septembrie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 
 
 

Prezenta se comunică 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Serviciul Public de 
Gospodărie Comunală, Serviciul Financiar Contabil 
 
 ZA/ZA, 3 ex 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA        
CONSILIUL LOCAL                                                                                                        

HOTĂRÂREA NR. 88 
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, HCL 75/2015 prin care s-a aprobat Organigrama, Statul de funcţii şi numărul de 
personal al Aparatului de specialitate al Primarului, Serviciilor publice şi compartimentelor înfiinţate în 
subordinea autorităţilor publice locale şi Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2015, cu completările şi 
modificările ulterioare prin care s-a aprobat Bugetul Local pe anul 2015; 

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

HOTĂRĂŞTE 

 Art. 1: Începând cu 1.10.2015 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, 30 septembrie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Serviciul Financiar Contabil, 
Birou DIUIPAP, SPGCL, Compartiment RU, Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal de 
afişare, ZA/ZA, 3 ex 


