
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA        
ORAŞUL ZLATNA                                                                                                         
CONSILIUL LOCAL                                                                                                               

 
HOTĂRÂREA NR. 9 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați ai proiectului "Modernizare 

infrastructură rutieră in oraşul Zlatna – Etapa I", faza DALI 
 

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

al Biroul 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 67/2014 s-au aprobat indicatorii tehnico economici ai proiectului "Modernizare 
infrastructură rutieră in oraşul Zlatna – Etapa I", faza DALI, iar prin HCL 10/2015 s-a aprobat 
Devizul general actualizat al obiectivului de investiţii "Modernizare infrastructură rutieră in oraşul 
Zlatna – Etapa I".  

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Direcția Generală Dezvoltare 
Regională și Infrastructură solicită prin  adresa nr. 1584/2016 (înregistrată la Primăria orașului Zlatna 
sub numărul 404/12.01.2016), comunicarea, până la data de 18.01.2016, a hotărârii Consiliului Local 
de aprobare a indicatorilor tehnici economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției, 
compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontae până la 31.12.2015 
și valoarea rest de executat. Solicitarea este întemeiată de modificarea nivelului cotei taxei pe 
valoare adăugată care începând cu data de 1 ianuarie 2016 este de 20%, potrivit noului Cod 
Fiscal. 

Având în vedere prevederile art. 7 și 11, aliniat (4) din Ordinul 1851/2013 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Local şi art. 36 al. 2 lit d şi 
al. 6 lit a pct 4 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și art. 291 din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu completările și modificările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizați ai proiectului "Modernizare 

infrastructură rutieră in oraşul Zlatna – Etapa I", faza DALI, după cum urmează: 
Principalii indicatori tehnici: 

- Lungime traseu L = 5,074 km profil transversal nivel teren/mixt, cu parte carosabila si 
rigole carosabile sau pavate (pereu din beton) 

- Ziduri din gabioane: L = 1120 m 
- Rigole carosabile L = 5224 m 
- Santuri pavate cu pereu din beton monolit: L = 1060 m 
- Podete tubulare noi 12 buc 
- Podete dalate noi 6 buc 

Indicatori financiari: 



Valoarea totală actualizată a investiţiei este 5.034.086 lei, inclusiv TVA, reprezentând 1.112.014 
euro, compusă din: 

� Valoarea totală a serviciilor/lucrărilor executate la 31.12.2015 este de 
1.295.711 lei cu TVA; 

� Valoarea totală a serviciilor/lucrărilor rest de executat este de 
3.738.375 lei cu TVA; 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Dezvoltare 
Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice, Serviciul Financiar Contabil, Serviciul 
Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna - activitatea Administrarea Domeniului Public 
şi Privat. 
 

Zlatna, 13 ianuarie 2016 
 
 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                   Consilier Clonța Nicolae                                                 Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul 
Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice, Serviciul Financiar 
Contabil, Serviciul Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna 
Se afişează la sediul Primăriei 
 
ZA/ZA, 4 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 10 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai proiectului „Reabilitare şi 
modernizare drumuri locale Zlatna: DC 173 Feneş – Bucium”,, faza DALI 

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

al Biroul 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 20/2014 s-au aprobat indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare şi modernizare drumuri locale Zlatna: DC 173 Feneş – Bucium”, faza DALI, iar prin 
HCL 11/2015 s-a aprobat Devizul general actualizat al obiectivului de investiţii „Reabilitare şi 
modernizare drumuri locale Zlatna: DC 173 Feneş – Bucium”. 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Direcția Generală Dezvoltare 
Regională și Infrastructură solicită prin  adresa nr. 1584/2016 (înregistrată la Primăria orașului Zlatna 
sub numărul 404/12.01.2016), comunicarea, până la data de 18.01.2016, a hotărârii Consiliului Local 
de aprobare a indicatorilor tehnici economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției, 
compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontae până la 31.12.2015 
și valoarea rest de executat. Solicitarea este întemeiată de modificarea nivelului cotei taxei pe 
valoare adăugată care începând cu data de 1 ianuarie 2016 este de 20%, potrivit noului Cod 
Fiscal. 

Având în vedere prevederile art. 7 și 11, aliniat (4) din Ordinul 1851/2013 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Local şi art. 36 al. 2 lit d şi 
al. 6 lit a pct 4 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și art. 291 din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu completările și modificările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizați ai proiectului „Reabilitare şi 

modernizare drumuri locale Zlatna: DC 173 Feneş – Bucium”, faza DALI, după cum urmează: 
Principalii indicatori tehnici: 

− Lungime traseu L=11,700 km 
CONSOLIDARI TERASAMENTE 

− Reabilitare ziduri existente: L=1270 m 
− Protectie taluze: L=1036 m 
− Ziduri din pamint armat L=1205 m 
− Ziduri din gabioane: L=115 m 

LUCRARI  DRUM 
− Sistem rutier parte carosabila: S1+S2+S3:  S=66150 mp  
− Sistem rutier acostament: S4:  S=11182 mp  



− Santuri carosabile L=1032 m 
− Santuri pavate cu pereu din beton monolit: L=5964m 
− Podete tubulare noi 12 buc 

Indicatorii financiari 
Valoarea totală actualizată a investiţiei este 11.929.188 lei, inclusiv TVA, reprezentând 2.679.091 
euro, compusă din: 

� Valoarea totală a serviciilor/lucrărilor executate la 31.12.2015 este de 
505.871 lei cu TVA; 

� Valoarea totală a serviciilor/lucrărilor rest de executat este de 
11.423.317 lei cu TVA; 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Dezvoltare 
Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice, Serviciul Financiar Contabil, Serviciul 
Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna - activitatea Administrarea Domeniului Public 
şi Privat. 
 

Zlatna, 13 ianuarie 2016 
 
 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                   Consilier Clonța Nicolae                                                 Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul 
Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice, Serviciul Financiar 
Contabil, Serviciul Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna 
Se afişează la sediul Primăriei 
 
ZA/ZA, 4 ex 
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HOTĂRÂREA NR.  11 
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați ai proiectului "Reabilitare strada 

Valea Morilor", faza DALI 
 
 

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

al Biroul 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 19/2015 s-au aprobat indicatorii tehnico economici ai proiectului "Reabilitare strada Valea 
Morilor", faza DALI.  

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Direcția Generală Dezvoltare 
Regională și Infrastructură solicită prin  adresa nr. 1584/2016 (înregistrată la Primăria orașului Zlatna 
sub numărul 404/12.01.2016), comunicarea, până la data de 18.01.2016, a hotărârii Consiliului Local 
de aprobare a indicatorilor tehnici economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției, 
compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontae până la 31.12.2015 
și valoarea rest de executat. Solicitarea este întemeiată de modificarea nivelului cotei taxei pe 
valoare adăugată care începând cu data de 1 ianuarie 2016 este de 20%, potrivit noului Cod 
Fiscal. 

Având în vedere prevederile art. 7 și 11, aliniat (4) din Ordinul 1851/2013 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Local şi art. 36 al. 2 lit d şi 
al. 6 lit a pct 4 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și art. 291 din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu completările și modificările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizați ai proiectului "Reabilitare 

strada Valea Morilor", faza DALI, după cum urmează: 
Principalii indicatori tehnici: 

- Lungime trama stradala L=2,700 km 
- Sistem rutier parte carosabila SR8 S=12050 mp  
- Sistem rutier parte carosabila SR20 S=1015 mp  
- Rigola de acostament L=5330 m 
- Protectie Gabioane: L=330 m 

Durata de execuţie a investiţiei:  16 luni. 
Indicatori financiari: 
Valoarea totală actualizată a investiţiei este 2.759.720 lei, inclusiv TVA, reprezentând 609.614 
euro, compusă din: 



� Valoarea totală a serviciilor/lucrărilor executate la 31.12.2015 este de 
16.616 lei cu TVA; 

� Valoarea totală a serviciilor/lucrărilor rest de executat este de 
2.743.104 lei cu TVA; 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Dezvoltare 
Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice, Serviciul Financiar Contabil, Serviciul 
Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna - activitatea Administrarea Domeniului Public 
şi Privat. 
 

Zlatna, 13 ianuarie 2016 
 
 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                   Consilier Clonța Nicolae                                                 Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul 
Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice, Serviciul Financiar 
Contabil, Serviciul Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna 
Se afişează la sediul Primăriei 
 
ZA/ZA, 4 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 12 
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați ai proiectului "Reabilitare Liceu 

Corneliu Medrea - Zlatna", faza DALI 
 

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

al Biroul 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 17/2015 s-au aprobat indicatorii tehnico economici ai proiectului "Reabilitare Liceu 
Corneliu Medrea - Zlatna", faza DALI.  

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Direcția Generală Dezvoltare 
Regională și Infrastructură solicită prin  adresa nr. 1584/2016 (înregistrată la Primăria orașului Zlatna 
sub numărul 404/12.01.2016), comunicarea, până la data de 18.01.2016, a hotărârii Consiliului Local 
de aprobare a indicatorilor tehnici economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției, 
compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontae până la 31.12.2015 
și valoarea rest de executat. Solicitarea este întemeiată de modificarea nivelului cotei taxei pe 
valoare adăugată care începând cu data de 1 ianuarie 2016 este de 20%, potrivit noului Cod 
Fiscal. 

Având în vedere prevederile art. 7 și 11, aliniat (4) din Ordinul 1851/2013 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Local şi art. 36 al. 2 lit d şi 
al. 6 lit a pct 4 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și art. 291 din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu completările și modificările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizați ai proiectului "Reabilitare 

Liceu Corneliu Medrea - Zlatna", faza DALI, după cum urmează: 
Principalii indicatori tehnici: 
 - Reparatii tencuieli  (int.+ext)                                         -  4.932 m² 
 - Reparatii acoperis                    -    538 m² 
 - Inlocuire tamplarie(usi + ferestre)                                 -    470 m² 
 - Inlocuire pardoseli                                                         -  1.132 m² 
     Durata de realizare a investiţiei:  24 luni. 
Indicatori financiari: 
Valoarea totală actualizată a investiţiei este 4.181.326 lei, inclusiv TVA, reprezentând 923.642 
euro, compusă din: 

� Valoarea totală a serviciilor/lucrărilor executate la 31.12.2015 este de 0 
lei cu TVA; 



� Valoarea totală a serviciilor/lucrărilor rest de executat este de 
4.181.326 lei cu TVA; 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Dezvoltare 
Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice, Serviciul Financiar Contabil, Serviciul 
Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna - activitatea Administrarea Domeniului Public 
şi Privat. 
 

Zlatna, 13 ianuarie 2016 
 
 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                   Consilier Clonța Nicolae                                                 Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul 
Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice, Serviciul Financiar 
Contabil, Serviciul Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna 
Se afişează la sediul Primăriei 
 
ZA/ZA, 4 ex 
 
 
 
 
 
 
 
 


