
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA          
ORAŞUL ZLATNA                                                                                             
CONSILIUL LOCAL                                                                                                              

HOTĂRÂREA NR. 115 
privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2015 

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară 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 şi 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 1,2 
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 Serviciului Financiar Contabil, 

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

Zlatna, 10 decembrie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleț 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. 116 

privind însușirea Actului Adiţional nr. 3 la Convenţia 5541/SB/2006 
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară publică; 
 Văzând Nota de fundamentare a primarului oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al Biroului 
Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice şi Raportul de avizare al comisiei 
de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că: 

- prin HCL 95/2006, Consiliul Local şi-a însuşit Convenţia nr. 5541/SB/2006, privind 
finanţarea programelor multianuale de mediu şi gospodărire a apelor, Programul – pilot 
pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică, subprogramul “ Reabilitarea 
zonelor fierbinţi Zlatna “ , având ca beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Zlatna 
şi a împuternicit primarul oraşului Zlatna, pentru a semna Convenţia; 

- prin modificări succesive ale OG 40/2006, denumirea programului şi a subprogramului s-
a modificat devenind Programul – pilot pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna şi 
Copşa Mică, subprogramul “Reabilitarea zonei foarte poluate Zlatna“ iar perioada de 
implementare s-a prelungit la 7 ani 

- prin HCL 17/2010 Consiliul Local şi-a însuşit Actul adiţional la Convenţia nr. 
5541/SB/2006, privind finanţarea programelor multianuale de mediu şi gospodărire a 
apelor, Programul – pilot pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna şi Copşa Mică, 
subprogramul “ Reabilitarea zonei foarte poluate Zlatna “ , având ca beneficiar Unitatea 
Administrativ Teritorială – oraş Zlatna, prin care termenul de finalizare al lucrărilor s-a 
prelungit până la data de 31.12.2012 

- prin OG 3/2013 termelul de finalizare al investiţiilor, prevăzut în OG 40/2006, cu 
modificările ulterioare, se prorogã pânã la data de 31 decembrie 2015, astfel prin HCL 
42/29.03.2013 Consiliul Local și-a însuțit Actul adiţional nr. 2 la Convenţia nr. 
5541/SB/2006 

- întru-cât alocaţiile de la bugetul de stat pentru susţinerea subprogramului au fost limitate 
se impune prelungirea termenului și încheierea Actului adițional nr. 3. 

 Având în vedere  prevederile O.G. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, cu modificările şi completările ulterioare, OG 
3/2013, precum şi art. 36 al. 2 lit. b precum şi art. 36 al. 4 lit f din Legea 215/2001 a administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 46 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
Art 1: Consiliul Local îşi însuşeşte Actul adiţional nr. 3 la Convenţia nr. 5541/SB/2006, privind 

finanţarea programelor multianuale de mediu şi gospodărire a apelor, Programul – pilot pentru 
reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna şi Copşa Mică, subprogramul “ Reabilitarea zonei foarte 
poluate Zlatna “, având ca beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială – oraş Zlatna, conform 
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre;  

Art. 2: Consiliul Local împuterniceşte primarul oraşului Zlatna, domnul ing. Silviu Ponoran, pentru 
a semna Actul adiţional nr. 3 la Convenţia nr. 5541/SB/2006 precum şi toate documentele aferente 
realizării obiectivelor de investiţii din cadrul subprogramului. 



Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul  Dezvoltare 
Investiţii. 

Zlatna, 10 decembrie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleț Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 

Se comunică: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroului 
Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice, SPGC - ADPPJ, Serviciul 
Financiar Contabil, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor (fost Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice) 
 
ZA/ZA, 4 ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                          
ORAŞUL ZLATNA         
CONSILIUL LOCAL         

HOTĂRÂREA NR. 117 
privind alocarea din Bugetul Local pe anul 2015,  

a unei sume pentru susținerea financiară a acțiunilor dedicate Sărbătorilor de iarnă 
 

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

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

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1: Aprobă alocarea din Bugetul Local pe anul 2015, a sumei de 20.000 lei pentru 
susținerea financiară a acțiunilor dedicate Sărbătorilor de iarnă, după cum urmează: 

- 10.000 lei – cadouri pentru copii din învățântul preuniversitar de stat din UAT – oraș Zlatna 
- 10.000 lei – concert colinde cu ocazia Crăciunului 
conform Regulamentului, parte integrantă din prezenta hotărâre  

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciului Financiar Contabil, 
Birou DIUIPAP, SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 

 
Zlatna, 10 decembrie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Puiuleț Adrian                                                     Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Serviciului Financiar Contabil 
Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal de afişare, RECL pentru îndeplinirea procedurilor de 
publicitate electronică 
 
ZA/ZA, 4 ex 
 
 


