
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA          
ORAŞUL ZLATNA                                                                                   
CONSILIUL LOCAL                                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 89 
privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2015 

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară publică; 
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, cu completările şui modificările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 19 al. 2 din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale 
republicată, art. 36 al. 2 lit b şi al. 4 lit a din Legea 215/2001 republicată; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

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

anexa 1: Bugetul Local pe anul 2015, cuprinzând ca părţi integrante anexele: 
1A – Secţiunea de funcţionare 
1B – Secţiunea de dezvoltare 
1C – Credite de angajament 
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, 15 octombrie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                   Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Serviciului Financiar Contabil, Birou DIUIPAP, 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. 90 
privind aprobarea Contului de execuţie la 30.09.2015 

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

 Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate 
al Serviciului Financiar Contabil 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 30.09.2015,  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 Serviciului Financiar 
Contabil. 

Zlatna, 15 octombrie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                   Secretar Zavragiu Adina 

 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar  
Dosar arhivă 
Dosar şedinţă 
Serviciului Financiar Contabil 
 
ZA/ZA 
3 ex 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA                                      
CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA NR. 91 
privind Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 

 
  

Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară publică; 
 Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate 
al Compartimentului Resurse Umane şi Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile  art 23 al. 2 lit.b, al. 4 din  Legea  nr. 188/1999 privind 
Statului Funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 
ANFP nr 7660/2006  privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice; 
  În temeiul art 45 al.1 din legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, din cadrul Primăriei şi Serviciilor 
publice înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale Zlatna,  pentru anul 2016, conform 
anexei parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
 Art.2: Cu ducerea la începlinire a prezentei hotărâre se împuterniceşte Compartimentul 
Resurse Umane. 

 
Zlatna, 15 octombrie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                   Secretar Zavragiu Adina 
 

 
 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar 
Dosar arhivă 
Dosar şedinţă  
Compartiment Resurse Umane 
Serviciu Financiar Contabil  
 
ZA/ZA 
3 ex 
 
 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA                                    
CONSILIUL LOCAL          

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 92 
pentru  aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Zlatna în perioada 2015 – 

2020 
  

Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară publică; 
 Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate 
al Biroului Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte şi Achiziţii Publice şi Raportul de 
avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile art 36 al. 1 şi al. 2 lit. b, al. 4 lit. e din Legea nr.215/2001  a 
administraţiei publice locale republicată; 
  În temeiul art 45 al.1 din Legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1: Se aprobă Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Zlatna în perioada 2015 – 
2020, conform anexei parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
 Art.2: Cu ducerea la începlinire a prezentei hotărâre se împuterniceşte Compartimentul 
Resurse Umane. 

 
Zlatna, 15 octombrie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                   Secretar Zavragiu Adina 
 

 
 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar 
Dosar arhivă 
Dosar şedinţă, Birou Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte şi Achiziţii Publice 
Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal de afişare, RECL pentru îndeplinirea 
procedurilor de publicitate electronică 
 
ZA/ZA 
3 ex 
 
 

 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA                                      
CONSILIUL LOCAL          
 

HOTĂRÂREA NR. 93 
privind Regulamentul de închiriere şi utilizare temporară a spaţiilor disponibile 

excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-
administrativă a Oraşului Zlatna 

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

 Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate 
al Serviciului Public de Gospodărie Comunală şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile art. 112 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale cu 
completările şi modificările ulterioare, art. 14-16 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia cu completările şi modificările ulterioare, art. 36 al. 2 lit c, al. 5 lit a 
şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, Legea 273/2006 
privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare, art. 868/ din Legea 
287/2009 privind Codul Civil cu completările şi modificările ulterioare, Hotărârea Consiliului 
Local nr. 50/27.04.2012 prin care s-a aprobat darea în administrarea Grupului Şcolar „Corneliu 
Medrea” Zlatna actual Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna, a unor bunuri aparţinând Domeniul 
public al oraşului Zlatna pe bază de Contract de administrare; 
  În temeiul art 45 al.1 din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de închiriere şi utilizare temporară a spaţiilor 
disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
teritorial-administrativă  a Oraşului Zlatna, conform anexei parte integrantă  din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2: Cu ducerea la începlinire a prezentei hotărâre se împuterniceşte SPGC şi Serviciul 
Financiar Contabil. 

 
Zlatna, 15 octombrie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                   Secretar Zavragiu Adina 

 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC 
Serviciul Financiar Contabil 
Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna 
 
ZA/ZA 
3 ex 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                       
ORAŞUL ZLATNA          
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA NR. 94 
privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a activităţii de transport public 

local de călători, alegerea modalităţii de gestiune şi a comitetului de coordonare şi supervizare 
 

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

- ADPPJ nr. 12693/2015 şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi 
ţinând cont de faptul că: prin HCL 159/29.11.2007 s-a aprobat Studiul de fundamentare a deciziei de 
concesionare a activităţii de transport public local de călători, modalitatea de atribuire, prin 
concesiune a serviciului de transport public local de călători sub forma de „gestiune delegată” cu 
o durata a delegării de 6 ani, cu posibiltate de prelungire prin acordul părţilor, precum şi 
documentaţia necesară în vederea desfăşurării procedurii legale de atribuire. S-a încheiat 
Contractul de concesiune nr. 334/14.01.2008 cu S.C. Livio - Dario SRL. Prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 4/31.01.2014 s-a aprobat prelungirea, cu 1 an, până la data de 31.01.2015 a duratei Contractului 
de concesiune nr. 334/14.01.2008, încheiat cu S.C. Livio - Dario SRL, având ca obiect prestarea 
serviciului public de transport local de persoane în UAT - oraş Zlatna. S-au aprobat, de asemenea, tarifele 
pe fiecare traseu, precum şi ini ţierea procedurii de delegare a serviciului public de transport local de 
persoane, astfel încât să fie asigurată continuitatea prestării acestui serviciu către populaţie. În cursul 
anului 2014 a fost iniţiată procedura de atribuire a concesiunii care, din motive obiective nu s-a finalizat. 
Prin HCL 4/2015 s-a aprobat prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 334/14.01.2008, 
încheiat cu S.C. Livio - Dario SRL, având ca obiect prestarea serviciului public de transport local 
de persoane în UAT - oraş Zlatna, până la încheierea unui nou contract cu operatorul ce va fi 
desemnat în urma procedurii de licitaţie, dar nu mai târziu de 31.01.2016. Se impune iniţierea 
procedurii de atribuire a unui nou contract, astfel încât să se asigure continuitatea serviciului furnizat către 
cetăţeni. 
 Având în vedere prevederile art. 22 al. 1 şi 2 lit. b, al. 3 din Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitãţi publice cu completările şi modificările ulterioare, art. 4 al. 1 lit b, art. 16, 
art. 17 lit. h, art. 21 al. 1 lit a , al. 2, al. 4, art. 25 din Legea 92/2007 a serviciilor de transport 
public local cu completările şi modificările ulterioare, art. 4, art. 8 şi art. 12 din HG 71/2007 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevãzute în Ordonanţa 
de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a 
contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu 
completările şi modificările ulterioare, art. 5 din Ordinul nr. 263/2007 al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind aprobarea 
Normelor–cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de 
transport public local  

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Se aprobă aprobă Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a activităţii 
de transport public local de călători, prin licitaţie publică, conform anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



Art. 2: Consiliul Local aprobă constituirea comitetului de coordonare şi supervizare 
pentru atribuirea contractului de concesiune de servicii în următoarea componenţă: 

- Vinţan Petru – şef  SPGCL 
- Iancu Cosmin – SPGC – ADPP 
- Epure Teodor - SPGC 
Art. 3: Consiliul Local este de acord cu modalitatea de atribuire, prin concesiune a 

serviciului de transport public local de călători sub forma de „ gestiune delegată”. 
 ART. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC şi persoanele 
nominalizate. 

 
Zlatna, 15 octombrie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                   Secretar Zavragiu Adina 
 

 
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC - 
ADPPJ, Serviciu Financiar Contabil, Birou DIUIPAP, Se afişează la sediul Primăriei 
 
 
 ZA/ZA 3 ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA                                     
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HOTĂRÂREA NR. 95 

pentru  aprobarea participării Oraşului Zlatna, în calitate de superficiar, la constituirea dreptului 
de superficie asupra terenului înscris în CF 75047 - Zlatna, sub nr. cadastral 75047 şi număr 

parcelă 310/1/2 în suprafaţă de 2000 mp., proprietar tabular Composesoratului Urbarial „Valea 
Galaţiului” 

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

al Biroului Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte şi Achiziţii Publice şi Raportul de 
avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că, pentru 
reducerea costurilor de exploatare, la epurarea apelor uzate pe teritoriul UAT – oraş Zlatna, se 
impune o modificare de proiectare la staţia de epurare aflată în execuţie, prin împărţirea 
capacitatii de epurare proiectate (7500 LE in cadrul unei singure Statii de epurare amplasate in 
centrul de greutate al aglomerarii Zlatna + localitatile apartinatoare) in doua capacitati mai mici 
amplasate in avalul aglomerarilor arondate. Astfel se vor construi două staţii de capacităţi mai 
mici, urmând ca o staţie de epurare să rămână pe amplasamentul iniţial dar de capacitate mai 
mică şi cea de-a doua pe un alt amplasament. A fost identificat un amplasament care corespunde 
din punct de vedere al cerinţelor tehnice şi gravitaţionale, aflat în proprietatea Composesoratului 
Urbarial „Valea Galaţiului”. Construirea Staţiei de epurare, face parte din obiectivul de investiţii 
“Reabilitare si extindere retele de canalizare in Orasul Zlatna” derulat prin MMSC - 
Subprogramul “ Reabilitarea zonei foarte poluate Zlatna” – Conventie nr. 5541/2006.   
 Având în vedere prevederile art. 693 - 702 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, cu 
completările şi modificările ulterioare, art. 11 lit. a din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciarã cu completările şi modificările ulterioare şi art 36 al. 1 şi al. 2 lit. b, al. 4 lit. f din Legea 
nr.215/2001  a administraţiei publice locale republicată; 
  În temeiul art 45 al.1 din Legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 Art.1: Se aprobă participarea Oraşului Zlatna, în calitate de superficiar, la constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului, înscris în CF 75047 - Zlatna, sub nr. 
cadastral 75047 şi număr parcelă 310/1/2 în suprafaţă de 2000 mp., proprietar tabular 
Composesoratului Urbarial „Valea Galaţiului”. 

Art. 2: Constituirea dreptului de superficie are drept scop dreptul de folosinţă şi 
exploatare a terenului, identificat la articolul 1 al prezentei hotărâri, pus la dispoziţie de 
proprietarul Composesoratul Urbarial „Valea Galaţiului” pentru construire Staţie de epurare 
Galaţi şi teren aferent, care să deservească localitatile aparţinătoare Oraşului Zlatna: 
Patrangeni, Valea Mica, Galati si Fenes, în cadrul obiectivului de investitii: “Reabilitare si 
extindere reţele de canalizare in Orasul Zlatna”, derulat prin MMSC - Subprogramul “ 
Reabilitarea zonei foarte poluate Zlatna” – Conventie nr. 5541/2006. 
 Art. 3: Dreptul de superficie se constituie pe durata existenţei construcţiei. 



 Art. 4: Consiliul local îşi însuşeşte expertiza de evaluare a terenului care face obiectul 
contractului de superficie, înregistrată sub nr. 8704/2015, întocmită de expert autorizat ANEVAR 
– SC Evaluar Expert SRL, din care rezultă un preţ al terenului de 3180 euro respectiv 14.230 lei 
care se achită la data încheierii contractului de superficie. 
 Art. 5: Se împuterniceşte primarul oraşului Zlatna pentru a semna Contractul de superficie 
în formă autentică. 
 Art.6: Cu ducerea la începlinire a prezentei hotărâre se împuterniceşte Biroul Dezvoltare 
Investiţii Unitate Implementare Proiecte şi Achiziţii Publice, Serviciul Financiar Contabil şi 
Serviciul Public de Gospodărie Comunală – Administrarea Domeniului Public şi Privat.  
 
 

Zlatna, 15 octombrie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleţ Adrian                                                   Secretar Zavragiu Adina 

 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Birou Dezvoltare 
Investiţii Unitate Implementare Proiecte şi Achiziţii Publice, Serviciul Financiar Contabil şi 
Serviciul Public de Gospodărie Comunală – Administrarea Domeniului Public şi Privat 
ZA/ZA, 3 ex 


