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HOTĂRÂREA NR. 13 
privind Bugetul Local pe 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 Serviciului Financiar Contabil şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local și adresele AJFP Alba nr. 1211/18.01.2016, 225959/29.12.2015, 114/5.01.2016 
și CJ Alba nr. 600/II/B/a/10/15.01.2016, 540/II/B/b/6/14.01.2016; 

Având în vedere prevederile secţiunii a II a - Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe 
anul 2016 din Legea 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, art. 25 - 36 din Legea 273/2006 a 
finanţelor publice locale cu completările şi modificările ulterioare, art. 36 al. 2 lit b şi al. 4 lit a 
din Legea 215/2001 republicată, Legii 52/2003 privind transparenţa decizională cu completările 
şi modificările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1 : Consiliul Local aprobă proiectul Bugetului Local pe anul 2016, conform 
următoarelor anexe:  

anexa 1: Bugetul Local pe anul 2016, cuprinzând ca părţi integrante anexele: 
1A – Secţinea de funcţionare 
1B – Secţiunea de dezvoltare 
anexei 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 2016 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Financiar 

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

 
Zlatna, 28 ianuarie 2016 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonța Nicolae                                                     Secretar Zavragiu Adina 

 
 Se comunică la: 
Instituţia Prefectului judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Serviciul Financiar Contabil, Birou DIUIPAP, SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei 
oraşului Zlatna Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal de afişare, RECL pentru 
îndeplinirea procedurilor de publicitate electronică, ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 14 

 
 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 Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Raportul de avizare a comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Având în vedere prevederile art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismului, cu completările și modificările ulterioare; 
 În  temeiul art 45 al. 1  din legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale republicată, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1: Se aprobă prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Zlatna, până la 
data de 30.12.2018. 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte instituţia Arhitect şef, din cadrul 
Primăriei oraşului Zlatna. 

Zlatna, 28 ianuarie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonța Nicolae                                                     Secretar Zavragiu Adina 
 

Prezenta se comunică 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Serviciului Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, Serviciul Financiar Contabil, Biroul Dezvoltare Investiţii Unitate 
Implementare Proiecte Achiziții Publice, Consiliul Județean Alba 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 15 
privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Poliţie Locală 

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 Poliţie Locală şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local; 

Având în vedere prevederile art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 cu 
completările şi modificările ulterioare, OG 26/1994 privind drepturile de hranã, în timp de pace, 
ale personalului din sectorul de aparãre naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, 
republicată și HG 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor 
prevãzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Se aprobă acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Serviciului 
Poliţie Locală Zlatna, pentru anul 2016. 

Art. 2: Norma de hrană se acordă conform Regulamentului înscris în anexă, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3: Sumele acordate cu titlul de normă de hrană se suportă de la Bugetul local al 
oraşului Zlatna. 

Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Financiar 
Contabil, Compartimentul Resurse Umane și Serviciul Poliție Locală. 
 

Zlatna, 28 ianuarie 2016 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonța Nicolae                                                     Secretar Zavragiu Adina 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului judeţul Alba 
- Primar, Compartiment Resurse Umane, Serviciul Financiar Contabil, Serviciul Poliţia Locală 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 16 
privind Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul de ordine interioară al 

Serviciului Poliţie Locală 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 Poliţie Locală şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local și Avizul consultativ nr. 950/26.01.2016 al Comisiei Locale de Ordine Publică; 

Având în vedere prevederile art. 4 al. 4 și 7 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 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 Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Poliţie Locală 
Zlatna, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2: Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al Serviciului Poliţie Locală Zlatna, 
conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Poliţie 
Locală. 
 

Zlatna, 28 ianuarie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonța Nicolae                                                     Secretar Zavragiu Adina 
 
 
 

Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Instituţia Prefectului judeţul Alba 
- Primar, Serviciul Poliţia Locală 
- Poliţia oraşului Zlatna, se afişează la sediul Primăriei 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 17 
privind comisia locală de ordine publică 

 
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 Poliţie Locală şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local; 

Având în vedere prevederile art. 28 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 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 actualizarea comisiei locale de ordine publică, ce va avea următoarea 
componență: Ponoran Silviu - primarul orașului Zlatna, comisar șef Tomuța Radu - şeful Poliţiei 
orașului Zlatna, Gutt Adriana – cu atribuții de şef al Serviciului Poliţie Locală, Zavragiu Adina – 
secretarul orașului Zlatna, Demenic Daniel - consilier local, Medrea Ioan -  consilier local, Racz 
Jeno – consilier local. 

Art. 2: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei locale de ordine 
publică, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Poliţie 
Locală. 
 

Zlatna, 28 ianuarie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonța Nicolae                                                     Secretar Zavragiu Adina 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Instituţia Prefectului judeţul Alba 
- Primar, Serviciul Poliţia Locală, persoane desemnate 
- Poliţia oraşului Zlatna, se afişează la sediul Primăriei 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 18 
 

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; 

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 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, 28 ianuarie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonța Nicolae                                                     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 
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HOTĂRÂREA NR. 19 
privind susţinerea financiară, reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 30 tineri şi 

profesori însoţitori din Basarabia, regiunile Cernăuţi şi Odesa - Ucraina, în perioada 17-24 iulie 
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 a comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local şi ţinând cont de cele ce urmează. Asociaţiunea ASTRA organizează anual 
Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească „Acasă la noi”, ajunsă la a XIX a ediţie. Pentru 
susţinătorii programului şi mai ales pentru participanţi, tabăra reprezintă un prilej de mare emoţie 
românească. Cu această ocazie, copiii şi tinerii români din teritoriile aflate în prezent în afara 
graniţelor României, cât şi cei care se găsesc în diferitele comunităţi româneşti, se bucură de 
activităţile iniţiate şi organizate de despărţămintele ASTREI din România şi de organizatorii din 
localităţile-gazdă. Pentru mulţi dintre beneficiari, taberele organizate în diferite zone ale 
României constituie o ocazie unică, de a se bucura de frumuseţile naturale şi valorile spirituale 
ale unei ţări pe care o simt aproape, vorbindu-i graiul, dar pe care nu au avut prilejul să o viziteze. 
Invitaţii se bucură de toată grija organizatorilor, interesaţi să le îmbogăţească cunoştinţele de 
istorie, de geografie, de cultură şi de civilizaţie românească, să-i sprijine în perfecţionarea limbii 
române, în cunoaşterea vie, prin itinerarii culturale specifice, a istoriei şi a spaţiului în care 
aceasta s-a desfăşurat. Prin adresa nr. 518/2015, înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub 
numărul 15866/2015, Asociaţiunea pentru literatura şi cultura poporului român, despărţământul 
ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, solicită susţinerea financiară pentru cazare şi mesă pentru 
perioada 17-24 iulie 2016 pentru un grup de 30 tineri şi profesori însoţitori din Basarabia, 
regiunile Cernăuţi şi Odesa - Ucraina. 

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, în sumă de 5.000 lei, reprezentând 
cazare şi masă, pentru un grup de 30 tineri şi profesori însoţitori din Basarabia, regiunile Cernăuţi 
şi Odesa - Ucraina, în perioada 17-24 iulie 2016. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul BFCIT şi 
SPGC. 
 

Zlatna, 28 ianuarie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonța Nicolae                                                     Secretar Zavragiu Adina 
Prezenta se comunică la 

Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedință, Serviciul Financiar 
Contabil, SPGC, Asociaţiunea pentru Literatură Română şi Cultura Poporului Român ASTRA, 
ZA/ZA, 3 ex 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                       
ORAŞUL ZLATNA         
CONSILIUL LOCAL         

 
 

HOTĂRÂREA NR. 20 
privind însușirea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul UAT – oraș 

Zlatna în 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 Serviciului Public de Asistenţă Socială şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local  

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 2016, înscris în anexă, parte integrantă din prezenta hotărîre. 
 Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de 
Asistenţă Socială. 
 

Zlatna, 28 ianuarie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonța Nicolae                                                     Secretar Zavragiu Adina 
 
 
 
 
 

Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Serviciul Public de Asistenţă Socială 
 
ZA/ZA 
3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 21 
privind însușirea Protocolului de colaborare cu Parohia Ortodoxă Română Zlatna I   

 
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  

Având în vedere prevederile art. 36 al. al. 2 lit. d și al. 6 lit. a pct 16 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: Consiliul Local își exprimă acordul cu privire la încheierea unui Protocol de Colaborare 
cu Parohia Ortodoxă Română Zlatna I, având ca obiect cooperarea interinstituțională în direcția 
derulării de activități socio-culturale și artistice cu tinerii din învățământul preuniversitar de stat. 
Protocolul este înscris în anexă, parte integrantă din prezenta hotărîre. 

Art. 2: Consiliul Local alocă, din bugetul local pe anul 2016, suma maximă de 4.000 lei, care se 
va deconta doar în baza unor documente justificative, pentru organizarea evenimentelor 
prevăzute în Protocolul de Colaborare cu Parohia Ortodoxă Română Zlatna I, la care vor participa 
tineri din întreaga Unitate Administrativ Teritorială – oraș Zlatna. 
Art. 3: Consiliul Local împuternicește Primarul orașului Zlatna pentru a semna Protocolul de 
Colaborare cu Parohia Ortodoxă Română Zlatna I. 
Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte al Casa de Cultură Horea Popescu 
Zlatna. 

Zlatna, 28 ianuarie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonța Nicolae                                                     Secretar Zavragiu Adina 

 
 

Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Casei de Cultură Horea Popescu Zlatna 
Parohia Ortodoxă Română Zlatna I   
ZA/ZA 
3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 22 
privind concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani, a imobilului, teren, înscris în 

C.F. – 71167 – Zlatna, sub nr. cad. 71167 cu nr. top. nou 849/1/2/2 – curţi construcţii, în 
suprafaţă de 31 mp,  proprietar tabular Oraşul Zlatna - Domeniul Privat 

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 imobilului, 
teren, înscris în C.F. – 71167 – Zlatna, sub nr. cad. 71167 cu nr. top. nou 849/1/2/2 – curţi 
construcţii, în suprafaţă de 31 mp,  proprietar tabular Oraşul Zlatna - Domeniul Privat. 
Art. 2: Se aprobă Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare, înregistrat la Primăria oraşului 
Zlatna sub numărul 15291/7.12.2015 întocmit de SC Evaluar Expert SRL, încris în anexa 1 la 
prezenta hotărâre. 
Art. 3: Se aprobă Studiul de oportunitate, înscris în anexa 2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art. 4: Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractului de concesiune, înscris în anexa 3, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5: Se aprobă Modelul contractului de atribuire a concesiunii înscris în anexa 4, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6:  Se aprobă redevența anuală minimă de pornire a licitației de 80,88 lei/an (18,12 euro/an). 
Art. 7: Se aprobă constiturea Comisiei de licitaţie în următoarea componenţă: 
1.Vinţan Petru – şef SPGC - preşedinte, 2. Iancu Cosmin – SPGC - secretar, 3. Popa Mihaela – 
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. 8: 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 și membrii desemnați în comisia de licitație. 

Zlatna, 28 ianuarie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonța Nicolae                                                     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. 23 
privind Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe 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 

Serviciului Public de Asistenţă Socială şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local și Dispoziția Primarului orașului Zlatna nr. 1582/2015 prin care se 
desemnează persoanele responsabile pentru întocmirea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local; 

Având în vedere prevederile art. 6 al. 7 din Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu completările şi modificările ulterioare, art. 28 al. 3 din HG 50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, art.36 al. 2 lit. d, alin. 6 lit a pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată;  
  In temeiul art 45 al.1 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1: Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2016, conform 
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre;  

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicesc persoanele desemnate prin 
Dispoziția Primarului orașului Zlatna nr. 1582/2015 – respectiv d-na Gutt Adriana și d-ra 
Popescu Alexandra 

 
Zlatna, 28 ianuarie 2016 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonța Nicolae                                                     Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar 
Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Serviciul Public de Asistenţă Socială 
d-na Gutt Adriana și d-ra Popescu Alexandra 
Se afişează la loc vizibil  
AJPIS Alba 
 
ZA/ZA 3 ex 
 


