ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 124
privind Contul de execuţie aferent trimestrului IV al anului 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 și 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 aferent trimestrului IV al anului 2015, conform
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Financiar Contabil.
Zlatna, 23 decembrie 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Puiuleț Adrian

Contrasemnează
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, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 125
privind utilizarea excedentului rezultat la finele anului 2014
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 punctului 10.4.2 lit. b din Ordinul 1780/22.12.2014 pentru
aprobarea Normelor Metodologice privind închiderea exercițiului financiar pe anul 2014 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 utilizarea excedentului rezultat la finele anului 2014, în sumă de
232.581, 37 lei pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare;
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Financiar Contabil.
Zlatna, 23 decembrie 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Puiuleț Adrian

Contrasemnează
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, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 126
privind însușirea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul UAT – oraș
Zlatna în anul 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 Public de Asistenţă Socială şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local și ținând cont de faptul că:
- începănd cu luna august 2015 s-a înființat Serviciul Public de Asistență Socială
- prin Procesul verbal de control nr. 212/30.09.2015, încheiat de Agenția Județeană pentru
Plăți și Inspecție Socială s-au dispus unele măsuri cu termene de realizare foarte scurte
printre care și însușirea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul UAT
– oraș Zlatna în anul 2015
Având în vedere prevederile art. 118 din Legea 292/2011 a asistenței sociale cu completările și
modificările ulterioare art. 36 al. al. 2 lit. d și al. 6 lit. a pct 2;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Consiliul Local își însușește Planul anual de acțiune privind serviciile sociale, la
nivelul UAT – oraș Zlatna în anul 2015, înscris în anexă, parte integrantă din prezenta hotărîre.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de
Asistenţă Socială.
Zlatna, 23 decembrie 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Puiuleț Adrian

Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă
Serviciul Public de Asistenţă Socială.
ZA/ZA
4 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 127
privind actualizarea componenței Consiliul Comunitar Consultativ
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 Asistență Socială şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local și ținînd cont de faptul că prin HCL 41/2011 s-a aprobat actualizarea
Consiliul Comunitar Consultativ, constituit în baza HCL 32/2008, ca forma de sprijin a activitatii
de asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor sociale de interes local, in conformitate cu
prevederile Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, precum și
Regulamentul de organizare si functionare al acestuia. Începănd cu luna august 2015 s-a înființat
Serviciul Public de Asistență Socială. Prin Procesul verbal de control nr. 212/30.09.2015,
încheiat de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială s-au dispus unele măsuri cu
termene de realizare foarte scurte printre care și actualizarea Consiliul Comunitar Consultativ
Având în vedere prevederile art. 113 și 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului cu completările și modificările ulterioare, OG nr. 68/2003
privind serviciile socialeși HG 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, art. 36 al. al. 2 lit. d și
al. 6 lit. a pct 2 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 actualizarea Consiliul Comunitar Consultativ, constituit în baza HCL
32/2008 modificată prin HCL 41/2011, ca forma de sprijin a activitatii de asistenta sociala in
vederea solutionarii problemelor sociale de interes local, in conformitate cu prevederile Legii
272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului care va avea următoarea
componenţă:
prof. consilier cabinet psihopedagogie d-na Lupşa Eugenia
reprezentant poliția locala – d-na Gutt Adriana, poliția orașului dl. Târziu Mircea
Primăria orașului: jr. Todorescu Aurel, d-na Iusco Georgeta – psiholog Centru
Social Multifuncțional, d-na Aron Mariana – Serviciul Public de Asistență
Socială
preoți: dl. Bota Liviu, dl. Truță Ovidiu
consilieri locali: d-na Medruț Cristina, d-na Humaciu Paula
Art. 2: Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Comunitar
Consultativ, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește SPAS și persoanele
desemnate.
Zlatna, 23 decembrie 2015
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Puiuleț Adrian
Secretar Zavragiu Adina
Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Serviciul Public de
Asistenţă Socială, Poliția orașului Zlatna, Persoane nominalizate, ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 128
privind însușirea a două protocoale de Colaborare cu Liceul Corneliu Medrea
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 Asistenţă Socială şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local și ținând cont de faptul că:
- începănd cu luna august 2015 s-a înființat Serviciul Public de Asistență Socială
- prin Procesul verbal de control nr. 212/30.09.2015, încheiat de Agenția Județeană pentru
Plăți și Inspecție Socială s-au dispus unele măsuri cu termene de realizare foarte scurte
printre care și însușirea încheierea unor protocoale cu instituții publice sau private în
interesul copilului și în respect față de drepturile lui
Având în vedere prevederile art. 118 din Legea 292/2011 a asistenței sociale cu
completările și modificările ulterioare art. 36 al. al. 2 lit. d și al. 6 lit. a pct 2 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: Consiliul Local își însușește Protocolul de Colaborare cu Liceul Corneliu Medrea având
ca obiect Cresterea calitatii invatamantului si eficientizarea colaborarii intre partile semnatare.
Protocolul este înscris în anexa1, parte integrantă din prezenta hotărîre.
Art. 2: Consiliul Local își însușește Protocolul de Colaborare cu Liceul Corneliu Medrea având
ca titlu - Un zambet de copil – speranța pentru adultul cu dizabilitati. Protocolul este înscris în
anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărîre.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Asistenţă
Socială.
Zlatna, 23 decembrie 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Puiuleț Adrian

Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă
Serviciul Public de Asistenţă Socială, Liceul Corneliu Medrea
ZA/ZA
4 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 129
privind REGULAMENTUL de desfăşurare a activităţilor comerciale
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 a
Serviciului Financiar Contabil şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local;
Având în vedere prevederile OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor
de piaţã cu completările și modificările ulterioare, Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu
completările și modificările ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ș i
completarile ulterioare, art. 36 al. al. 2 lit. d și al. 6 lit. a pct 19 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 Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza Unităţii
Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 21/28.02.2013 își încetează
aplicabilitatea.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Financiar
Contabil din cadrul Primăriei oraşului Zlatna și serviciul Poliție Locală.
Zlatna, 23 decembrie 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Puiuleț Adrian

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Serviciul Financiar Contabil, Poliţia Locală, Poliţia oraşului
Zlatna, se afişează la sediul Primăriei şi în locuri publice
ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 130
privind modificarea Organigramei, Statului 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 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 și ținând cont de:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2015, cu completările şi modificările ulterioare prin care s-a
aprobat Bugetul Local pe anul 2015;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 75/18.08.2015 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
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,
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă modificarea următoarelor posturi din Organigrama, Statul de funcţii şi
numărul de personal al Aparatului de specialitate al Primarului, Serviciilor publice şi
compartimentelor înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale Zlatna:
1. postul de referent, grad profesional I în cadrul compartimentului Casa de Cultură Horea
Popescu Zlatna se transformă în referent gradul profesional debutant în cadrul aceluiași
compartiment
2. mutarea funcţiei publice vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior de la
compartimentul Centrul Social Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi Zlatna la
Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul Serviciului Public de
Asistenţă Socială
3. tranformarea postului vacant de portar în îngrijitor în cadrul Serviciului Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului – compartimentul PAPI şi Administrativ
4. schimbareadenumirii Compartimentului Consilier expert pe problemele romilor în
Compartiment Consilier expert pe problemele romilor și contractare servicii sociale
Art. 2: Se aprobă înființarea Cabinetului medical școlar cu 1 post medic și 2 posturi asistent
medical.
Art. 3: 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, cu modificările menționate la articolul 1 și 2 al prezentei hotărâri,
conform următoarelor anexe:
- anexa 1 - Organigrama

- anexa 2 - Statul de funcţii
Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Compartimentul RU, din
cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 23 decembrie 2015
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Puiuleț Adrian
Secretar Zavragiu Adina
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,
Serviciul Financiar Contabil, Serviciul Public de Asistenţă Socială, Serviciului Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, 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. 131
privind concesionarea imobilelor, teren, înscrise în CF 75041 sub nr. cad. 75041 în suprafață de
6.788 mp. și CF 71306 provenit din conversia pe hârtie a CF 4925 sub nr. top. 700/1/1//1/1/1/1/8
în suprafaţă de 2198 mp.
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
- ADPP şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Având în vedere prevederile art. 871-873 din Legea 287/2009 - Codul Civil cu
completările şi modificările ulterioare, art. 15 şi 16 din Legea 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia cu completările şi modificările ulterioare, OUG 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicã cu completările şi
modificările ulterioare, HG 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publicã cu completările şi modificările ulterioare şi art. 123 al. 1 şi 2 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 concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani, a imobilelor,
teren, înscrise în CF 75041 sub nr. cad. 75041 în suprafață de 6.788 mp. și CF 71306 provenit din
conversia pe hârtie a CF 4925 sub nr. top. 700/1/1//1/1/1/1/8 în suprafaţă de 2198 mp. proprietar
tabular Oraşul Zlatna - Domeniul Privat.
Art. 2: Se aprobă Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare, înregistrat la Primăria oraşului
Zlatna sub numărul 15875/17.12.2015 întocmit de expert tehnic judiciar Constantinescu Gelu
Miron, legitimaţie 3519, încris în anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3: Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractului de concesiune, înscris în anexa 2 la
prezenta hotărâre.
Art. 4: Se aprobă constiturea Comisiei de licitaţie în următoarea componenţă:
1.Vinţan Petru – şef SPGC - preşedinte, 2. Iancu Cosmin – SPGC - secretar, 3. Corpade Dragoş –
Serviciul Financiar Contabil - membru, 4. reprezentant ANAF - membru, 5. Nechifor Petru –
consilier local - membru
Membri supleanţi: 1. Clonţa Nicolae – viceprimar, 2. Vlad Ana – Birou DI
Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie
Comunală al oraşului Zlatna, activitatea Administrarea Domeniului Public şi Privat, Serviciul
Financiar Contabil.
Zlatna, 23 decembrie 2015
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Puiuleț 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. 132
privind instituirea unor restricţii de tonaj pe unele drumuri de interes local aflate 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 a
SPGC, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local și Avizul IPJ
Alba – Poliţia rutieră, comunicat cu adresa nr. 47700/13.11.2015;
Având în vedere prevederile art. 128 al. 1 lit.a, b, d din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu completările şi modificările
ulterioare, art. 22 şi art. 40 din Ordonanţa de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu
completările şi modificările ulterioare, Ordonanţei de Guvern nr. 2 din 12.07.2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit. d,
alin. 6 lit. a pct.13 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se interzice circulaţia autovehiculelor destinate transportului de marfă şi materiale
utilizate, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone/osie, pe următoarele drumuri de
interes local aflate pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna :
1. sat Feneş – DC 173
2. sat Galaţi
3. sat Valea Mică - DC 67
4. sat Trâmpoiele – DC 66
Art. 2: Se aprobă achiziţionarea şi montarea indicatoarelor rutiere şi plăcuţelor anexe, pentru
asigurarea semnalizării rutiere corespunzătoare.
Art. 3: Nerespectarea prevederilor articolului 1 din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă cuprinsă între 250 - 1000 lei. Amenzile aplicate constituie venit la
bugetul local.
Art. 4: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite
de către primarul oraşului Zlatna, poliţişti rutieri, polițiști locali.
Art. 5: Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul
amenzii prevãzută la articolul 3, agentul constatator fãcând menţiune despre aceastã posibilitate
în procesul-verbal.
Art. 6: Sancţiunea contravenţională a amenzii se va aplica contravenientului. În situaţia în care
acesta nu este prezent, sancţiunea contravenţională a amenzii se va aplica proprietarului sau
deţinătorului, în baza unui titlu legal, al autovehiculului, persoană fizică sau juridică.
Art. 7: Împotriva Procesului-verbal de contravenţie se poate depune plângere la Judecătoria Alba
Iulia, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare
Art. 8: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia Locală, SPGC,
Serviciul Financiar Contabil din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 23 decembrie 2015
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Puiuleț Adrian
Secretar Zavragiu Adina
Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Consiliul Judeţean, Primar,
SPGC şi Serviciul Financiar Contabi, Poliţia oraşului Zlatna, Poliţia Locală, IPJ Alba, se afişează
la sediul Primăriei şi în locuri publice, ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 133
privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Reformate Ighiu - Șard – Zlatna - Cricău
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 a comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că:
- prin cererea înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub numărul 15645/2015, Biserica
Reformate Ighiu - Șard – Zlatna - Cricău, solicită acordarea unui sprijin financiar pentru proiectul
Reparații capitale la Biserica Reformată Zlatna, jud. Alba, reparații interioare, reparații
mobilier bisericesc, reparații fațade, reparații acoperiș Biserică, reparații la instalația electrică,
reparații la sistemul de scurgere;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. 3 din Ordonanța Guvernului României nr.
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 al.
2, art. 14 al. 1 din HG 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unitãţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, Legii 273/2006 a
finanţelor publice locale cu completările şi modificările ulterioare, 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit c din
Legea 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 acordarea unui ajutor financiar în valoare de 5.000 lei Bisericii
Reformate Ighiu - Șard – Zlatna - Cricău, pentru proiectul Reparații capitale la Biserica
Reformată Zlatna, jud. Alba, reparații interioare, reparații mobilier bisericesc, reparații fațade,
reparații acoperiș Biserică, reparații la instalația electrică, reparații la sistemul de scurgere.
Art. 2. Biserica Reformate Ighiu - Șard – Zlatna - Cricău va prezenta Serviciului Financiar
Contabil note justificative (deconturi) privind modul de cheltuire a ajutorului financiar, acordat
conform articolului 1 al prezentei hotărâri.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciului Financiar Contabil
Zlatna, 23 decembrie 2015
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Puiuleț Adrian
Secretar Zavragiu Adina

Prezenta se comunică
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul Buget Finanţe
Contabilitate Impozite şi Taxe Locale, Biserica Ortodoxă din satul Izvorul Ampoiului,
ZA/ZA, 4 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 134
încheierea unei Convenţii de parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
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 Asistență Socială şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că: prin Hotărârea Consiliului local nr. 36/2005
s-a aprobat: reabilitarea locaţiei, situată în strada Florilor nr. 7, destinată înfiinţării Centrului
Comunitar de Servicii Sociale Zlatna, racordarea la reţeaua de gaz metan a clădirii precum şi
parteneriatul dintre Primăria oraşului Zlatna, Asociaţia “ Filantropia Ortodoxă Alba Iulia “ şi
Spitalul orăşenesc Zlatna, ulterior şi alte instituţii, cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii
persoanelor vârstnice vulnerabile, iar prin HCL 108/2013 s-a aprobat încheierea unei Convenţii
de parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, având ca scop funcţionarea
Serviciului socio medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Zlatna;
Prin Hotărârea nr. 225/30.11.2006 Consiliul Judeţean Alba aprobă Acordul de asociere
între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Alba, Consiliul local Zlatna,
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia - Parohia Ortodoxă Română Zlatna, Asociaţia
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi Fundaţia Poliana Alba Iulia în scopul asigurării funcţionării
Centrului Comunitar de Servicii Socio - Medicale Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor
Pantelimon Zlatna.
De la înfiinţare şi până în prezent, au fost acordate servicii sociale unor persoane
vârstnice. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Alba s-a retras din
parteneriat având o altă asociere cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, ca urmare, în timp,
s-a impus o nouă asociere a Consiliului local Zlatna cu această asociaţie. La acest moment ne-a
fost înaintat un proiect de Convenţie, pentru înființarea unui Centru de zi pentru copii,
competenţa de aprobare aparţinând Consiliului local. Prin adresa 692/2015 Asociaţia Filantropia
Ortodoxă Alba Iulia propune un nou parteneriat pentru acordarea de servicii unui număr de 25
copii.
Având în vedere prevederile 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 al. 2 lit d şi e şi al. 6 lit a pct 2 şi al. 7 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 încheierea unei Convenţii de parteneriat cu Asociaţia
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, având ca scop înființarea unui Centru de zi pentru copii,
conform anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Consiliul Local aprobă Actul adițional la Contractul de încheiat în 18.06.2007,
conform anexei 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Convenția de parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, prevăzut
la articolul 1 al prezentei hotărîri precum și Actul adițional prevăzut la articolul 2, își încetează
aplicabilitatea la momentul implementării unui proiect social integrat, finanțat din fonduri
europene, pe care Orașul Zlatna, în calitate de aplicant, intenționează să-l implementeze, în noul
exercițiu financiar 2014-2020, în spațiul ocupat în prezent de Centrul de zi pentru persoane
vărstnice.

Art. 4: Consiliul Local împuterniceşte Primarul oraşului Zlatna pentru a semna, în numele
Oraşului Zlatna, Convenţia de parteneriat şi Actul adițional.
Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare
Investiţii, Serviciul financiar Contabil, SPAS şi SPGC din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 23 decembrie 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Puiuleț Adrian

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,
Birou BFCIT, Birou DI, SPGCL, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 135
Privind Regulamentul de organizare si funcționare al Casei de Cultură Horea Popescu
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 Casei de Cultură Horea Popescu Zlatna şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local.
In baza prevederilor art. 16 din OUG nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si
desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, art.36 alin. 2 lit. d, al. 6 lit a pct 4 din Legea
nr.215/2001 privind administrtaia publica locala, republicată;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Casei de Cultură Horea
Popescu Zlatna, conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Casa de Cultură Horea
Popescu Zlatna

Zlatna, 23 decembrie 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Puiuleț Adrian

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,
Serviciul Financiar Contabil, Casei de Cultură Horea Popescu Zlatna,

ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 136
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
anexei 1 cu anexa 1A - Secţiunea de funcţionare, conform anexei parte integrată 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, 23 decembrie 2015

Preşedinte de şedinţă
Consilier Puiuleț Adrian

Contrasemnează
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

