
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                        
ORAŞUL ZLATNA                      
CONSILIUL LOCAL                       

 
 

HOTĂRÂREA NR 97 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

 
 
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 secretarului şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi 
ţinând cont de faptul că prin HCL 78/23.09.2015 s-a ales presedinte de şedinţă, pe o perioada de 
trei luni, începînd cu data de 23 septembrie 2015 şi până în data de 23 decembrie 2015, domnul 
consilier Puiuleţ Adrian. Lipsind la şedinţa din 5.11.2015 se impune desemnarea unui alt 
preşedinte; 
 Având în vedere prevederile art. 9 al. 1 şi art. 10 din OG 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, art. 35 al. 1 din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată HCL 18/2013 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului Zlatna;   
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. unic: Se alege presedinte de şedinţă, pe perioada prezentei şedinţe, domnul consilier 
Medrea Ioan. 

 
 

 Zlatna, 5 noiembrie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                       Secretar Zavragiu Adina 
 

 
 
 
 
 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului judeţul Alba,  
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,  
 
ZA/ZA, 3 ex 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
ORAŞUL ZLATNA                     
CONSILIUL LOCAL                                                                                                 

          
HOTĂRÂRE 98 

privind impozitele şi taxele locale, pentru anul 2016 
 
 Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întunit în şedinţă ordinară publică;  
 Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate 
al Seviciului Financiar Contabilitate şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local; 
 În conformitate cu prevederile Titlului IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 
completările ulterioare, art. 30 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu completările şi 
modificările ulterioare, Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală, art. 27 şi art. 36 al. 1 şi 2 lit b, al. 4, lit. c, al. 9 şi art. 45 al. 2 lit c din Legea nr. 215/2001, 
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 impozitele şi taxele locale, pentru anul 2016, conform anexelor I - 
XXIV, părţi integrante din prezenta hotărâre. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire se  împuterniceşte Serviciul financiar Contabil din cadrul 
Primăriei oraşului Zlatna. 
  

 
 

Zlatna, 5 noiembrie 2015 
    Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează 
   Consilier Medrea Ioan                                                             Secretar Zavragiu Adina 
 

 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - jud. Alba 
Primar, Dosar arhivă 
Dosar şedinţă 
Serviciul Financiar Contabil 
Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal de afişare 
RECL pentru îndeplinirea procedurilor de publicitate electronică 
 
ZA/ZA 
3 ex 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA         
PRIMAR 
 

HOTARAREA NR. 99 
privind însuşirea Documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului înscris în C.F. nr. 70580 – 

Zlatna, în suprafaţă de 234 mp, categoria de folosinţă „curţi construcţii”, aparţinând Domeniului 
public al oraşului Zlatna în două loturi 

 
 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, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi 
Documentaţia tehnică de dezlipire a imobilului înscris în C.F. nr. 70580 – Zlatna, înregistrată la 
Primăria oraşului Zlatna sub numărul 13564/2015, întocmită de Persoana Fizică Autorizată – 
OCPI Alba, Maxim Emanuel - Autorizaţia RO – AB – F – 0214/2014; 
 Văzând prevederile art. 880 din Legea 287/2009 cu completările şi modificările ulterioare,  
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, art. 36 al. 2 lit. c, al. 5 lit. c 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: Insusirea Documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului înscris în C.F. nr. 70580 
– Zlatna, în suprafaţă de 234 mp, categoria de folosinţă „curţi construcţii”, aparţinând 
Domeniului public al oraşului Zlatna, înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub numărul 
13564/2015, în două loturi, după cum urmează: 
Lotul nr. 1 – în suprafaţă de 192 mp, categoria de folosinţă „curţi construcţii” 
Lotul nr. 2 – în suprafaţă de 42 mp, categoria de folosinţă „curţi construcţii”  
          Art. 2: Aprobarea inscrierii in cartea funciara, în Domeniul public 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, 5 noiembrie 2015 
    Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează 
   Consilier Medrea Ioan                                                             Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului – judeţul Alba 
Primar , Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Serviciul Financiar Contabil, SPGC – ADPPJ, DIUIPAP, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
ZA/ZA 3 ex 
 
 
 



 
 
 
ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA         
PRIMAR 
 
 

HOTARAREA NR. 100 
privind radierea dreptului de ipotecă înscris în Cartea Funciară nr.70481 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 Compartimentului Fond Funciar şi Măsurători Topografice din cadrul Serviciului Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local; 
 Văzând prevederile art. 36 al. 2 lit. c, art. 119 şi 121 din Legea 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, 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: Se aprobă radierea dreptului de ipotecă legală înscris în Cartea Funciară nr. 70481 
a oraşului Zlatna, teren, în suprafaţă de 15.975 m.p. şi staţie tratare apă, sub C2.1 (conform 
somaţiei de plată nr. 3842/2003, nr. 1185/2004, titlul executoriu nr. 3843/2003, nr. 1184/2004, 
proces verbal nr. 1240/2004, încheierea de întabulare nr. 1011/06.02.2004), urmare dobândirii 
dreptului de proprietate asupra imobilului de către Domeniul Privat al oraşului Zlatna (încheierea 
de întabulare nr. 279/06.01.2006).  

2. Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceste domnul TODORESCU AUREL, cetăţean 
român, posesoar al cărţii de identitate seria A.X. nr.347154, eliberată de SPCLEP Zlatna, la data 
de 02.02.2009, având codul numeric personal 1550102015393, domiciliat în sat Galaţi (oraş 
Zlatna) nr.53, judeţul Alba. 

 
Zlatna, 5 noiembrie 2015 

    Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează 
   Consilier Medrea Ioan                                                                Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului – judeţul Alba 
Primar , Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Serviciul Financiar Contabil, SPGC – ADPPJ, DIUIPAP, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
SC Apa CTTA 
 
ZA/ZA 4 ex 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                       
ORAŞUL ZLATNA          
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA NR. 101 
privind Documentaţia de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş 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 SPGC 

- ADPPJ nr. 13612/2015 şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi 
HCL 94/2015 prin care s-a aprobat 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; 
 Având în vedere prevederileart. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997 precum şi prevederile art. 36, 
alin. (2) lit. d şi alin 6 lit. a punctul 14 din Legea nr. 215/2001 - republicată, privind administraţia 
publică locală, art. 29 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitãţi publice cu 
completările şi modificările ulterioare, art. 23-28 din Legea 92/2007 a serviciilor de transport 
public local cu completările şi modificările ulterioare, art. 14 - 18 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. 6 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: Aprobă Documentaţia de atribuire a serviciului de transport public local de persoane, prin 
curse regulate, pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna, conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre care include anexele 1, 2 şi 3, după cum urmează: 

anexa 1 - Caietul de sarcini  
anexa 2 - Contractul de delegare de gestiune 
anexa 3 - Regulamentul serviciului de transport public local de persoane 

Art. 2: Se aprobă constituirea comisiei de licitaţie pentru evaluarea ofertelor, în următoarea 
componenţă: 
VINŢAN PETRU – şef S.P.G.C. – preşedinte, IANCU COSMIN – inspector S.P.G.C. – secretar, 
CORPADE DRAGOŞ – Serviciu Financiar Contabil – membru, CLONŢA NICOLAE – 
viceprimar oraş – membru, MEDREA IOAN – consilier local – membru, CRIŞAN AUREL – Şef 
Birou DIUIPAP – membru supleant, POPA MIHAELA – Serviciu Financiar Contabil – membru 
supleant. 
ARrt. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC şi persoanele 
nominalizate. 

Zlatna, 5 noiembrie 2015 
    Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează 

              Consilier Medrea Ioan                                                                Secretar Zavragiu Adina 
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC - 
ADPPJ, Serviciu Financiar Contabil, Birou DIUIPAP, membri comisie, Se afişează la sediul 
Primăriei, RECL pentru îndeplinirea procedurilor de publicitate electronică, ZA/ZA 3 ex 



ROMANIA  
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA         
PRIMAR 

 
 

HOTARAREA NR. 102 
privind trecerea imobilului înscris în C.F. nr. 72666 – Zlatna, în suprafaţă de 978 mp, categoria de 

folosinţă „curţi construcţii”, din Domeniului Public în Domeniul Privat al 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 SPGC 

– ADPPJ, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de 
faptul că prin Dispoziţia nr. 2676 / 11.12.2006 a fost soluţionată notificarea depusă la Biroul Executorului 
Judecătoresc BABA TEODOR, înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub nr. 5420 / 05.01.2001, dosar 
intern nr. 29, de către PERŢA AURELIAN, domiciliat în oraşul Curtea de Argeş, str. Episcop Nichita, bl. 
A 20, sc. B, ap. 31, jud. Argeş, prin care a solicitat acordarea de despăgubiri pentru imobilele teren şi casă, 
situate în oraşul Zlatna, str. Republicii, nr. 432, înscrise în C.F. nr. 2000 – Zlatna, sub nr. top. 122 şi 123, 
antecesor al petentului PERŢA VLADIMIR GABI. S-a restituit în natură imobilul teren în suprafaţă de 
406 mp, identificat sub nr. top. 122/1, 123/3 şi 123/5. O parte din teren fiind ocupată, prin aceeaşi 
dispoziţie s-a stabilit că se respinge restituirea în natură a imobilelor construcţii şi terenuri, ocupate pentru 
motivul exproprierii, în suprafaţă de 1439 mp şi s-a constatat calitatea de persoană îndreptăţită, în vederea 
acordării de despăgubiri, pentru imobilele care nu pot fi restituite în natură. Dosarul a fost înaintat la 
ANRP, iar după apariţia Legii nr. 165 / 2013 petentul a optat pentru restituirea în natură. Au fost efectuate 
numeroase demersuri, împreună cu petentul, pentru identificarea unui amplasament care să corespundă, să 
aibă regimul reglementat şi să-i poată fi restituit. În final a solicitat restituirea terenului înscris în C.F. nr. 
72666 – Zlatna, în suprafaţă de 978 mp, categoria de folosinţă „curţi, construcţii”. Pentru finalizarea 
procesului de soluţionare a Notificării este necesară trecerea parcelei de teren înscrise în C.F. nr. 72666 – 
Zlatna, în suprafaţă de 978 mp, categoria de folosinţă „curţi, construcţii” din Domeniul public al oraşului 
Zlatna în Domeniul privat al oraşului Zlatna şi întocmirea unui Raport de evaluare a celor două parcele, 
cea de care a fost deposedat şi cea care se propune la restituire, procedură în curs de finalizare, urmân a fi 
supusă aprobării Consiliului Local.     
 Văzând prevederile art. 4, art. 10 al. 2 din Legea 213/1998 cu completările şi modificările 
ulterioare, art. 864 din Legea 287/2009 cu completările şi modificările ulterioare, art. 36. al. 1, al. 2 lit. c,  
45. al. 3, art. 120 (1) şi 121 (1) 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: Aprobarea trecerii imobilului înscris în C.F. nr. 72666 – Zlatna, în suprafaţă de 978 mp, 
categoria de folosinţă „curţi construcţii”, din Domeniului Public al oraşului Zlatna în Domeniul Privat al 
oraşului Zlatna 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ şi Serviciul 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,. 

Zlatna, 5 noiembrie 2015 
    Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează 

              Consilier Medrea Ioan                                                                Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului – judeţul Alba, Primar , Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Serviciul Financiar Contabil, 
SPGC – ADPP, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,  
 
ZA/ZA 3 ex 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA          
ORAŞUL ZLATNA                                                                                                           
CONSILIUL LOCAL                                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 103 
privind constituirea comisiilor de concurs şi soluţionare a contestaţiilor în vederea 

ocupării postului vacant de inspector de specialitate, gradul debutant, în cadrul Aparatului 
Permanent al Consiliului Local 

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 al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile art. 79^1 din Anexa la OG 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu completările şi 
modificările ulterioare, art. 8-10 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzãtor funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice şi  art. 
36 al. 2 lit a şi al. 3 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: În vederea ocupării postului vacant de inspector de specialitate, gradul debutant, în 
cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
75/18.08.2015, se aprobă constituirea Comisiei de concurs, în următoarea componenţă: 

1. Zavragiu Adina - secretar oraş - preşedinte 
2. Todorescu Aurel - consilier juridic - membru 
3. Sătmărean Marcela - inspector I - membru 
Se desemnează secretar al Comisiei de concurs doamna Vernica Violet, referent III în 

cadrul Compartimentului Resurse Umane 
Art. 2: În vederea ocupării postului vacant de inspector de specialitate, gradul debutant, în 

cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
75/18.08.2015, se aprobă constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în următoarea 
componenţă: 

1. Milea Adela - auditor I, principal - preşedinte 
2. Gutt Adriana - poliţist local - membru 
3. Zlaczki Andrei - inspector de specialitate - membru 
Se desemnează secretar al Comisiei de concurs doamna Vernica Violeta, referent III în 

cadrul Compartimentului Resurse Umane  
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Compartimentul RU, din 

cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 
Zlatna, 5 noiembrie 2015 

    Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează 
              Consilier Medrea Ioan                                                                Secretar Zavragiu 
AdinaSe comunică la: 
Instituţia Prefectului judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Serviciul Financiar Contabil, Compartiment RU, membri 
comisie 
ZA/ZA 3 ex 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA          
ORAŞUL ZLATNA                                                                                  
CONSILIUL LOCAL                                                                                                             

 
 

HOTĂRÂREA NR. 104 
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 şi adresele nr. 222401/04.11.2015 şi 
222179/2.11.2015 emise de AJFP Alba şi adresa nr. 20454/II/a/3.11.2015 emisă de CJ Alba; 
 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 anexei 
1, parte 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 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciului Financiar 

Contabil, Birou DIUIPAP, SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 
 

Zlatna, 5 noiembrie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Serviciul FC, Birou DIUIPAP, SPGCL, Compartiment RU 
Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal de afişare, RECL pentru îndeplinirea 
procedurilor de publicitate electronică 
 
ZA/ZA, 3 ex 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA       
PRIMAR 
 

HOTARAREA NR. 105 
privind însuşirea Documentaţiei de primă înscriere a imobilului cuprins în Inventarul Domeniului 
public al oraşului Zlatna la poziţiile 631-635, 638 din Anexa 12 la HG 974/2002 –„Clădire spital, 

clădiri administrative, anexe şi teren incintă spital” 
 

 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, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi 
Documentaţia de primă înscriere a imobilului cuprins în Inventarul Domeniului public al oraşului 
Zlatna la poziţiile 631-635, 638 din Anexa 12 la HG 974/2002 –„Clădire spital, clădiri 
administrative, anexe şi teren incintă spital”, înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub numărul 
13564/2015, întocmită de expert autorizat Maxim Emanuel; 
 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 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările  ulterioare, art. 36 al. 2 lit c şi al. 5 lit c din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, HG 974/2002 poziţiile 631-644, din 
Anexa 12, art. 867 şi 868 din Legea 287/2009 cu completările şi modificările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1: Insusirea Documentaţiei de primă înscriere a imobilului cuprins în Inventarul Domeniului 
public al oraşului Zlatna la poziţiile 631-635, 638 din Anexa 12 la HG 974/2002 –„Clădire spital, 
clădiri administrative, anexe şi teren incintă spital”, înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub 
numărul 13564/2015, întocmită de expert autorizat Maxim Emanuel. 
Art. 2: Aprobarea dării în administare către Consiliul Judeţean Alba a imobilului menţionat la 
articolul 1 al prezentei hotărâri pentru înfiinţarea unei Secţii Externe a Spitalului judeţean. 
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ şi DI. 

 
Zlatna, 5 noiembrie 2015 

    Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează 
   Consilier Medrea Ioan                                                                Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului – judeţul Alba 
Primar , Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Serviciul Financiar Contabil, SPGC – ADPPJ, DIUIPAP, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
CJ Alba 
ZA/ZA 3 ex 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA          
ORAŞUL ZLATNA                                                                                  
CONSILIUL LOCAL                                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 106 
privind susţinerea financiară a unui grup de personalităţi care participă la Congresul Spiritualităţii 

Româneşti 
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 Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale şi Raportul de avizare a comisiei 
de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de cele ce urmează.  

Având în vedere prevederile art. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997, art. 36, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a 
pct. 4, 5 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 susţinerea financiară, reprezentând cazare şi masă, pentru 
un grup de 60 personalităţi care participă la Congresul Spiritualităţii Româneşti – Secţiunea 
Zlatna, în perioada 28 noiembrie 2015 - 1 Decembrie 2015. 

Art. 2: Consiliul Local aprobă cheltuirea sumei de 15.000 lei, din Bugetul Local pe anul 
2015, pentru organizarea Congresului Spiritualităţii Româneşti – Secţiunea Zlatna, în perioada 28 
noiembrie - 1 Decembrie 2015 

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul 
Financiar Contabil şi Serviciul Public de Gospodărie Comunală. 
 

Zlatna, 5 noiembrie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează 
   Consilier Medrea Ioan                                                                Secretar Zavragiu Adina 
 
 

Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul Buget Finanţe 
Contabilitate Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Public de Gospodărie Comunală al oraşului 
Zlatna, Asociaţia Congresului Spiritualităţii Româneşti - str. Pictor Ion Negulici 19, Bucureşti - 
011942 
 
ZA/ZA, 3 ex 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA         
ORAŞUL ZLATNA                                                                                  
CONSILIUL LOCAL                                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 107 
privind acceptarea donaţiei unei autospeciale pentru pompieri, second hand, de la Organizaţia 

Blythswood Care din Scoţia 
 

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 Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Raportul de avizare a comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de cele ce urmează.  

Având în vedere prevederile, art. 36 al. 2 lit. d al. 6 lit. a pct. 8 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 acceptă donaţia unei autospeciale pentru pompieri, second hand, 
de la Organizaţia Blythswood Care din Scoţia, în următoarele condiţii: 

- Primăria oraşului Zlatna va asigura un  număr suficient de şoferi care să asigure 
permanenţa în cadrul SVSU 

- Primăria oraşului Zlatna va asigura, echipa şi instrui, în mod regulat, un grup de 
15- 20 voluntari, care să asigure permanenţa în mod organizat pe lângă şoferi 

- Instruirea iniţială va fi asigurată de către Grupul de pompieri voluntari din partea 
Blythswood Care din Scotia, care  va asigura instructajul  specific pe 
echipamentele livrate, în localitatea Floreşti, judeţul Cluj,  

- Blythswood Care va păstra în proprietate maşina pe o perioadă iniţială de l-2 ani. 
La sfârşitul acestei perioade se va face o evaluare/audit  şi pe baza rezultatelor 
maşina va trece în proprietatea Oraşului Zlatna 

- Primăria oraşului Zlatna va asigura participarea unui număr de 5 membri SVSU 
Zlatna, în perioada 9-13.11.2015, la instruirea ce se va desfăşura în localitatea 
Floreşti, judeţul Cluj, de către Organizaţia Blythswood Care din Scoţia. Cu 
această ocazie Oraşul Zlatna va suporta cheltuielile cu cazarea şi masa unui 
număr de 3 pompieri voluntari ai Organizaţiei Blythswood Care din Scoţia. 

Art. 2: Se împuterniceşte d-na Moldovan Aluna, posesoare a C.I seria AX, nr. 501260, 
CNP 2631029012530, pentru a prelua mașina și a semna documentele în fața notarului 
public. 
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul 
Financiar Contabil, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul Public de 
Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna. 

Zlatna, 5 noiembrie 2015 
    Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează 
   Consilier Medrea Ioan                                                               Secretar Zavragiu Adina 

Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Serviciul Financiar 
Contabil, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală al oraşului Zlatna, Organizaţia Blythswood Care din Scoţia 
ZA/ZA, 4 ex 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA          
ORAŞUL ZLATNA                                                                                  
CONSILIUL LOCAL                                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 108 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al oraşului Zlatna în 

Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Alba” pentru a vota 
aprobarea primirii de noi membri 

 
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 Consilierului juridic şi Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local 

Având în vedere:  
- Prevederile art. 11, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 16, alin. (2), lit. j), art. 20, alin. (3) și art. 21, alin. (1) din Statutul 

Asociaței de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba”. 
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. e) și alin. (7), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. f) și 

art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1: Se mandatează domnul Ponoran Silviu, în calitate de reprezentant al oraşului 
Zlatna, posesor al C.I. seria AX , nr. 262765 , cu mandat special să voteze în Adunarea Generală 
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Alba”, în numele şi pe seama Consiliului Local 
al oraşului Zlatna, aprobarea primirii de noi membri în Asociație. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul oraşului 
Zlatna. 
 

Zlatna, 5 noiembrie 2015 
    Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează 
   Consilier Medrea Ioan                                                               Secretar Zavragiu Adina 

 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, ADI Apa Alba 
 
 
ZA/ZA, 4 ex 
 
 
 
 


