ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 41
Privind rectificarea 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 HCL 13/28.01.2016 prin care s-a aprobat Bugetul Local pe anul 2016;
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 2016, prin modificarea
anexelor 1 şi 3, părţi integrate din prezenta hotărâre, după cum urmează:
anexa 1: Bugetul Local pe anul 2016, 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 Serviciului Financiar
Contabil, Birou DIUIPAP, SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonța Nicolae

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. 42
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii "Conservare,
restaurare şi reabilitare biserică „Naşterea Maicii Domnului” din sat Feneş, oraş Zlatna, judeţul
Alba", faza DALI
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 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 se
intenţionează depunerea unei cereri de finanţare pentru obiectivul de investiţii "Conservare,
restaurare şi reabilitare biserică „Naşterea Maicii Domnului” din sat Feneş, oraş Zlatna, judeţul
Alba", cu scopul finanțării lucrărilor prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Obiectivul de investiţii este situat in satul Feneş, nr.
72, in intravilanul localităţii, inscris in CF 71452, sub nr. top 71452-C1 – proprietar Parohia
Ortodoxă Feneş. Biserica ortodoxă are hramul „Naşterea Maicii Domnului” şi este inclusă in lista
monumentelor istorice cu codul: LMI AB-I-n-A-00218
Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit c din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată și HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 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 ai proiectului "Conservare, restaurare şi
reabilitare biserică „Naşterea Maicii Domnului” din sat Feneş, oraş Zlatna, judeţul Alba", faza
DALI, după cum urmează:
Indicatori tehnico – economici propuşi în D.A.L.I.
Principalii indicatori tehnici:
- Suprafaţa construită reabilitată S = 206 mp.
Indicatorii financiari
Valoarea totală a investiţiei este de 1.651.612 lei, inclusiv TVA, reprezentând 372.825 euro.
Valoarea C+M este de 1.330.200 lei, inclusiv TVA, reprezentând 300.271 euro
la cursul de schimb 1 euro = 4,430 lei, conform Ghidului solicitantului POR 2014 – 2020
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, 31 martie 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 - activitatea Administrarea
Domeniului Public şi Privat, ZA/ZA, 4 ex

ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR 43
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Centrului Social Multifunctinal pentru Persoane cu Dizabilități Zlatna
Consiliul Local al orasului Zlatna, judetul Alba, intrunit in sedinta publica ordinara;
Vazand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Zlatna, Raportul de specialitate nr.
993/2016 al Serviciului Public de Asistenta Sociala – Compartiment Centru Social
Multifuncțional pentru Persoane cu Dizabilități Zlatna și Raportul de avizare al comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local și ținând cont de următoarele: prin HCL 25/2016 s-a
aprobat Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala. Prin
HCL 26/2016 s-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare al Centrului Social
Multifuncțional pentru Persoane cu Dizabilități Zlatna, compartiment în cadrul Serviciului Public
de Asistenta Sociala - centru care ofera servicii sociale persoanelor adulte cu dizabilităţi,
denumit serviciul social Centru de Zi in conformitate cu Nomenclatorul serviciilor sociale
aprobat prin H.G nr.867/2015. In vederea licentierii serviciului social Centru de Zi, s-a transmis
catre Autoritatea Nationala a Persoanelor cu Handicap, documentația necesară fiind înregistrat
dosarul cu nr. D103/01.03.2016. Prin adresa nr. 3126/10.03.2016, Autoritatea Națională a
Persoanelor cu Handicap, pe langa Regulamentul de Organizare si functionare al Serviciului
Public de Asistenta Sociala solicită: un Regulament de organizare si functionare al Centrului
Social Multifunctional pentru Persoane cu Dizabilități Zlatna actualizat, in care trebuie
specificate cele doua componente ale centrului, respectiv serviciul social Centru de zi si atelierul
de terapie ocupationala - tip sera si un Regulament de organizare si functionare al serviciului
social Centru de zi.
Având in vedere prevederile art. 34 din Legea 292/2011 privind asistenta sociala cu
completarile si modificarile ulterioare și HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, Legea nr. 448 / 2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
Anexa 3 din Ordinul nr. 67 / 13.02.2015 privind aprobarea Standardele minime de calitate pentru
serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi;
In temeiul art.45 alin.1 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
HOTĂRĂȘTE
Art.1: Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Social Multifunctinal
pentru Persoane cu Dizabilități Zlatna, inscris in anexă, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Se abrogă HCL 26/2016.
Art.3: Cu ducerea la indeplinire se imputerniceste Serviciul Public de Asistenta Sociala –
Compartiment Centru Social Multifuncțional pentru Persoane cu Dizabilități Zlatna.
Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Clonța Nicolae
Secretar Zavragiu Adina
Se comunica:
Institutia Prefectului-judetul Alba, Primar, Dosar arhiva, Dosar sedinta, Serviciului Public de
Asistenta Sociala, Se afiseaza la sediul Primariei, cu proces verbal de afisare, RECL pentru
indeplinirea procedurilor de publicitate electronica, ZA/ZA 3 ex

ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR 44
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social fără cazare
``Centrul de zi ``pentru persoane cu dizabilități Zlatna
Consiliul Local al orasului Zlatna, judetul Alba, intrunit in sedinta publica ordinara;
Vazand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Zlatna, Raportul de specialitate nr.
993/2016 al Serviciului Public de Asistenta Sociala – Compartiment Centru Social
Multifuncțional pentru Persoane cu Dizabilități Zlatna și Raportul de avizare al comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local și ținând cont de următoarele: prin HCL 25/2016 s-a
aprobat Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala. Prin
HCL 26/2016 s-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare al Centrului Social
Multifuncțional pentru Persoane cu Dizabilități Zlatna, compartiment în cadrul Serviciului Public
de Asistenta Sociala - centru care ofera servicii sociale persoanelor adulte cu dizabilităţi,
denumit serviciul social Centru de Zi in conformitate cu Nomenclatorul serviciilor sociale
aprobat prin H.G nr.867/2015. In vederea licentierii serviciului social Centru de Zi, s-a transmis
catre Autoritatea Nationala a Persoanelor cu Handicap, documentația necesară fiind înregistrat
dosarul cu nr. D103/01.03.2016. Prin adresa nr. 3126/10.03.2016, Autoritatea Națională a
Persoanelor cu Handicap, pe langa Regulamentul de Organizare si functionare al Serviciului
Public de Asistenta Sociala solicită: un Regulament de organizare si functionare al Centrului
Social Multifunctional pentru Persoane cu Dizabilități Zlatna actualizat, in care trebuie
specificate cele doua componente ale centrului, respectiv serviciul social Centru de zi si atelierul
de terapie ocupationala - tip sera si un Regulament de organizare si functionare al serviciului
social Centru de zi.
Având in vedere prevederile art. 34 din Legea 292/2011 privind asistenta sociala cu
completarile si modificarile ulterioare și HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, Legea nr. 448 / 2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
Anexa 3 din Ordinul nr. 67 / 13.02.2015 privind aprobarea Standardele minime de calitate pentru
serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi;
In temeiul art.45 alin.1 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
HOTARASTE
Art.1: Consiliul Local aprobă Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social
fără cazare Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Zlatna, inscris in anexă, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2: Cu ducerea la indeplinire se imputerniceste Serviciul Public de Asistenta Sociala –
Compartiment Centru Social Multifuncțional pentru Persoane cu Dizabilități Zlatna.
Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Clonța Nicolae
Secretar Zavragiu Adina
Se comunica: Institutia Prefectului-judetul Alba
Primar, Dosar arhiva, Dosar sedinta, Serviciul Public de Asistenta Sociala, Se afiseaza la sediul
Primariei, cu proces verbal de afisare, RECL pentru indeplinirea procedurilor de publicitate
electronica, ZA/ZA 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 45
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
al Serviciului Poliție Locală şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local și ținând cont de faptul că: prin HCL 129/23.12.2015 s-a aprobat Regulamentul
de desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna.
Instituția Prefectului - Județul Alba, prin adresa nr.1588/2/G/SJ/05.01.2016 cu referire la HCL
nr.129/2015, recomandă cuprinderea în Regulament a activităților care cad sub incidența
prevederilor H.G nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se
supun avizăriiși/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările
ulterioare și ale Ordinului MAI nr.3/2011 pentru aprobarera Normelor metodologice de avizare și
autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă. Structurile de specialitate au dat curs
recomandărilor Instituției Prefectului – județul Alba, ca urmare impunându-se adoptatea unei
hotărâri privind regulamentul completat.
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, H.G nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de
construcții și amenajări care se supun avizăriiși/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu
modificările și completările ulterioare și ale Ordinului MAI nr.3/2011 pentru aprobarera
Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă;
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. 129/23.12.2015 își încetează
aplicabilitatea.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Financiar
Contabil din cadrul Primăriei oraşului Zlatna, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență,
Serviciul Public de Gospodărie Comunală al orașului Zlatna și serviciul Poliție Locală.
Zlatna, 31 martie 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 Voluntar pentru
Situații de Urgență, Serviciul Public de Gospodărie Comunală al orașului Zlatna Poliţia Locală,
Poliţia oraşului Zlatna, se afişează la sediul Primăriei şi în locuri publice
ZA/ZA, 3 ex

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 46
privind angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere aferente imobilului înscris în CF
75106 – Zlatna, dat în administrare, către Spitalul Judeţean Alba, pentru înfiinţarea unei Secţii
Externe a Spitalului Judeţean
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, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local și ținând cont că prin HCL 37/25.02.2016 s-a aprobat darea în administare,
către Spitalul Judeţean Alba, a imobilului înscris în CF 75106 Zlatna pentru înfiinţarea unei
Secţii Externe a Spitalului Judeţean Alba. Prin adresa nr. 4452/2016, Spitalul Județean Alba
solicită adoptarea unei hotărâri privind suportarea cheltuielilor lunare a utilităților, pe durata
funcționării Compartimentului de Boli Cronice Zlatna în imobilul înscris în CF 75106 Zlatna.
Văzând prevederile articolul 3 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii
cu completările şi modificările ulterioare. 36 al. 2 lit c şi d, al. 5 lit a și al. 6 lit a pct. 3 și 123 din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, art. 867, 868 și 869 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: Consiliul Local se angajează să suporte cheltuielile de întreținere, aferente imobilului
înscris în CF 75106 – Zlatna, dat în administrare, către Spitalul Judeţean Alba, ocazionate de
funcționarea unei Secţii Externe a Spitalului Judeţean Alba – Compartiment de Boli Cronice
Zlatna.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ și Serviciul
Financiar Contabil.
Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonța Nicolae

Contrasemnează
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, Spitalul Judeţean Alba
ZA/ZA 3 ex

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 47
privind însuşirea Documentaţiei tehnice de parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 73048, nr.
cad. 293, în suprafață de 21993 mp , pădure, proprietar tabular Primăria 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 și
ținând cont de faptul că în şedinţa Consiliului Local din data de 23.12.2015 s-a avizat favorabil
cererea nr. 15746/2015, a Mănăstirii „Buna Vestire” Pătrîngeni reprezentată prin stareţa Mardare
Felicia Emiliana, care solicită realizarea unui schimb de teren, între Mănăstire și Orașul Zlatna.
Prin cererea menționată, Mănăstirea solicită o parcelă de 12986 mp., din suprafața totală de
21993 mp. înscrisă în C.F. nr. 73048 – Zlatna, teren cu vegetaţie forestieră, având proprietar
tabular Primăria orașului Zlatna, teren adiacent Mănăstirii. Oferă la schimb suprafața totală de
17.969 mp. înscrisă în următoarele extrase de carte funciară: CF 73038, CF 70102, CF 70103, CF
72636, CF 72637 toate având proprietar tabular Mănăstirea Buna Vestire Pătrângeni.
S-a întocmit Documentaţia tehnică de parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 73048,
proprietar tabular Primăria oraşului Zlatna, de către expert ANCPI, ing. EMANUEL MAXIM,
având autorizaţia nr. RO – AB – F, nr. 0214 / 2014, înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub
nr. 3566/ 2016.
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 art. 36 al. 2
lit. c, al. 5 lit. c și 121 al. 4 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 parcelare a imobilului înscris în C.F. nr.
73048, nr. cad. 293 pădure, în suprafață de 21993 mp., proprietar tabular Primăria oraşului
Zlatna, de către expert ANCPI, ing. EMANUEL MAXIM, având autorizaţia nr. RO – AB – F, nr.
0214 / 2014, înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub nr. 3566/ 2016, în două loturi, după cum
urmează:
Lotul nr. 1 – nr. cad. nou 293 / 1 – pădure cu suprafaţa de 12986 mp
Lotul nr. 2 – nr. cad. nou 293 / 2 – pădure cu suprafaţa de 9007 mp
Art. 2: Aprobarea inscrierii in Cartea funciara, în domeniul privat al orașului Zlatna, a
loturilor nou formate, așa cum au fost identificate la articolul 1 al prezentei hotărâri;
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ şi DI.
Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Clonța Nicolae
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
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 48
privind însuşirea Documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului înscris în C.F. nr. 70786 –
Zlatna, cu nr. top. 4444/2/1/1 în suprafaţă de 2555 mp, categoria de folosinţă „altele”, proprietar
tabular Consiliul Local 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
ținând cont de faptul că:
- prin cererea nr. 2210 / 23.02.2016, S.C. PAC WATER S.R.L., îşi manifestă dorinţa de a
cumpăra 45 mp din terenul înscris în C.F. nr. 70786 – Zlatna, nr. top. 4444 / 2 / 1 / 1,
categoria de folosinţă „altele” în suprafaţă de 2555 mp
- s-a întocmit Documentația de dezlipire a imobilului înscris în C.F. nr. 70786 – Zlatna, cu
nr. top. 4444/2/1/1 în suprafaţă de 2555 mp, categoria de folosinţă „altele”, proprietar
tabular Consiliul Local Zlatna, de către Persoana Fizică Autorizată – OCPI Alba, Todoruț
Silviu - Autorizaţia RO – AB – F – 0067/2010, în două loturi, după cum urmează:
Lotul nr. 1 – cu nr. top. 4444/2/1/1/1, în suprafaţă de 45 mp, categoria de folosinţă „altele”
Lotul nr. 2 – cu nr. top. 4444/2/1/1/2, în suprafaţă de 2510 mp, categoria de folosinţă „altele”
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. 70786 –
Zlatna, cu nr. top. 4444/2/1/1 în suprafaţă de 2555 mp, categoria de folosinţă „altele”, proprietar
tabular Consiliul Local Zlatna, întocmită de Persoana Fizică Autorizată – OCPI Alba, Todoruț
Silviu - Autorizaţia RO – AB – F – 0067/2010, în două loturi, după cum urmează:
Lotul nr. 1 – cu nr. top. 4444/2/1/1/1, în suprafaţă de 45 mp, categoria de folosinţă „altele”
Lotul nr. 2 – cu nr. top. 4444/2/1/1/2, în suprafaţă de 2510 mp, categoria de folosinţă „altele”
Art. 2: Aprobarea inscrierii in Cartea funciara, în Domeniul privat al orașului Zlatna, a loturilor
nou formate, așa cum au fost identificate la articolul 1 al prezentei hotărâri;
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ şi DI.
Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Clonța Nicolae
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
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 49
privind însuşirea Documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului înscris în C.F. nr. 70378, cu nr. top.
954/2/1/1, 954/2/5/ și 954/2/7, în suprafață de 209 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
– ADPPJ, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ținând cont de
faptul că prin cererea nr. 10571/06.10.2009 d-na Gherman Doina, domiciliată în oraşul Zlatna, str. Tudor
Vladimirescu, bl. 11, sc. A, ap. 10, jud. Alba, solicită concesionarea pe o durată de 49 de ani o parcelă de
9 mp, situată în faţa imobilului în vederea construirii unei căi de acces. S-a adoptat HCL 111/2009,
modificată prin HCL 22/2010 de aprobare a unei Documentații tehnice de dezmembrare, care a fost
respinsă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, datorită unor erori identificate în cuprinsul
documentației. În urma discuțiilor cu reprezentanții OCPI, în vederea soluţionării cererii doamnei
GHERMAN DOINA, s-a întocmit o nouă Documentație tehnică de dezlipire a imobilului înscris în C.F.
nr. 70378, cu nr. top. 954/2/1/1, 954/2/5/ și 954/2/7 cu formarea a 4 loturi. Documentaţia tehnică de
parcelare este întocmită de expert ANCPI, ing. EMANUEL MAXIM, având autorizaţia nr. RO – AB – F,
nr. 0214 / 2014 şi înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub nr. 1647 / 11.02.2016
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. 70378, cu nr. top.
954/2/1/1, 954/2/5/ și 954/2/7, în suprafață de 209 mp., proprietar Statul român, întocmită de expert
ANCPI, ing. EMANUEL MAXIM, având autorizaţia nr. RO – AB – F, nr. 0214 / 2014 şi înregistrată la
Primăria oraşului Zlatna sub nr. 1647 / 11.02.2016, în patru loturi, după cum urmează:
Lotul 1, nr top. nou 954/2/1/1/1, în suprafaţă de 126 mp, categoria de folosinţă „curţi, construcţii”
Lotul 2, nr top. nou 954/2/1/1/2, în suprafaţă de 13 mp, categoria de folosinţă „curţi, construcţii” în
vederea concesionării
Lotul 3, nr. top. nou 954/2/5, în suprafaţă de 34 mp, categoria de folosinţă „curţi, construcţii”
Lotul 4, nr. top. nou 954/2/7, în suprafaţă de 36 mp, categoria de folosinţă „curţi, construcţii”
Art. 2: Aprobarea inscrierii in Cartea funciara, în Domeniul privat al orașului Zlatna, a loturilor nou
formate, așa cum au fost identificate la articolul 1 al prezentei hotărâri;
Art. 3: Abrogarea HCL nr. 111/ 2009 și HCL nr. 22 / 2010
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ şi Serviciul Urbanism.

Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonța Nicolae

Contrasemnează
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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 50
privind completarea inventarului Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale –
oraş Zlatna cu pozițiile 892-895, aferente terenurilor înscrise în CF 75181, 75180, 75176,75177
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 şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
şi ţinând cont de faptul că pentru terenurile înscrise în CF 75181, 75180, 75176,75177 în
suprafață totală de 8056 mp., proprietar tabular Statul român, în cotă de 1/1 părți, sunt valabile
afirmaţiile:
- prin lege nu a fost declarat bun de uz sau de interes public naţional ori judeţean
- nu este cuprins în HG 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului, cu completările şi modificările ulterioare
- nu este cuprins în inventarul domeniului public al judeţului Alba aprobat prin HG
974/2002, modificată şi completată cu HG 245/2012, privind atestarea domeniului public
al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba
- nu este cuprins în inventarul Domeniului Public al oraşului Zlatna aprobat prin HG
974/2002 anexa 12, modificată şi completată cu HG 245/2012
- nu este cuprins în lista terenurilor aflate la dispoziţia Comisiei orăşeneşti Zlatna pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, lista cuprinzând alte terenuri
cu o suprafaţă totală ce acoperă necesarul de restituit foştilor proprietari
- nu se regăseşte pe lista terenurilor aflate în administrarea ADS, fiind teren situat în
intravilan, dealtfel zona Zlatna nefiind cooperativizată
Având în vedere prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu
modificările şi completările ulterioare, anexa 12 la HG 974/2002, modificată şi completată cu HG
245/2012 prin care s-a aprobat inventarul domeniului public al oraşului Zlatna, art. 3 al. 4, art. 9
al. 1 şi art. 22 din Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare şi art. 36 al. 2 lit c şi al. 9, art. 119 şi art. 120 din Legea
215/2001 republicată, HG 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, cu completările şi modificările ulterioare şi art. 136 al. 1 - 4 din
Constituţia României;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Consiliul Local aprobă completarea inventarului Domeniului Public al Unităţii
Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu pozițiile 892-895, aferente terenurilor înscrise în CF
75181, 75180, 75176,75177, în suprafață totală de 8056 mp., proprietar tabular Statul român, în
cotă de 1/1 părți, cu datele de identificare înscrise în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Serviciul
Financiar Contabil
Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Clonța Nicolae
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
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 51
privind însuşirea unor Documentaţii tehnice prin care se reglementează situația juridică a unor
imobile, care aparțin Domeniului Public al UAT – oraș Zlatna: Liceu Corneliu Medrea, sediul
fostei Zlatmin SA
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
ținând cont de faptul că în prezent nu este reglementat regimul juridic al unor imobile care aparțin
Domeniului public impunându-se efectuarea unor operațiuni în Cartea Funciară. Acest fapt este
posibil doar în baza unor documentații tehnice. Acestea au fost întocmite de către Persoana Fizică
Autorizată – OCPI Alba, Todoruț Silviu - Autorizaţia RO – AB – F – 0067/2010.
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 documentatiei tehnice de prima inscriere pentru imobilul inscris in CF nr. 75162
al loc. Zlatna cu nr. top. 867, ’’ curti constructii ’’ în suprafaţă de 334 mp, proprietar actual de
CF Statul Roman, conform anexei nr. 12 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public
al orasului Zlatna.
Art. 2: Insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere pentru imobilul inscris in CF nr. 75161
al loc. Zlatna cu nr. top. 870, ’’ drum ’’ în suprafaţă de 396 mp, proprietar actual de CF Statul
Roman, conform anexei nr. 12 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului
Zlatna.
Art. 3: Insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere pentru imobilul inscris in CF nr. 75156
al loc. Zlatna cu nr. top. 869/1, ’’ arabil ’’ în suprafaţă de 933 mp, proprietar actual de CF Statul
Roman, conform anexei nr. 12 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului
Zlatna.
Art. 4: Insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere pentru imobilul inscris in CF nr. 75157
al loc. Zlatna cu nr. top. 869/2, ’’ arabil ’’ în suprafaţă de 1621 mp, proprietar actual de CF Statul
Roman, conform anexei nr. 12 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului
Zlatna.
Art. 5: Insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere pentru imobilul inscris in CF nr. 75159
al loc. Zlatna cu nr. top. 871, ’’ arabil ’’ în suprafaţă de 1874 mp, proprietar actual de CF Statul
Roman, conform anexei nr. 12 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului
Zlatna.
Art. 6: Insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere pentru imobilul inscris in CF nr. 75158
al loc. Zlatna cu nr. top. 872, ’’ curti constructii ’’ în suprafaţă de 1306 mp, proprietar actual de

CF Statul Roman, conform anexei nr. 12 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public
al Orasului Zlatna.
Art. 7: Insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere pentru imobilul inscris in CF nr. 75160
al loc. Zlatna cu nr. top. 868, ’’ curti constructii ’’ în suprafaţă de 1978 mp, proprietar actual de
CF Statul Roman, conform anexei nr. 12 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public
al Orasului Zlatna.
Art. 8: Trecerea in domeniului public al Orasului Zlatna a imobilelor de la punctul 1 la punctul 7.
Art. 9: Insusirea documentatiei tehnice de repozitionare pentru imobilul inscris in CF nr. 70725 al
loc. Zlatna cu nr. cad. 70725 si nr. top. 866, ’’ curti constructii ’’ în suprafaţă de 3740 mp,,
proprietar actual de CF Domeniul public al Orasului Zlatna.
Art. 10: Insusirea documentatiei tehnice de actualizare date imobil pentru imobilul inscris in CF
nr. 70725 al loc. Zlatna cu nr. cad. 70725 si nr. top. 866, ’’ curti constructii ’’ în suprafaţă de
3740 mp, proprietar actual de CF Domeniul public al Orasului Zlatna.
Art. 11: Insusirea documentatiei tehnice de actualizare date imobil pentru imobilul inscris in CF
nr. 72085 al loc. Zlatna cu nr. top. 960, ’’ altele ’’ în suprafaţă de 1982 mp, proprietar actual de
CF Domeniul public al Orasului Zlatna, conform anexei nr. 12 din Inventarul bunurilor care
apartin domeniului public al Orasului Zlatna.
Art. 12: Insusirea documentatiei tehnice de actualizare date imobil pentru imobilul inscris in CF
nr. 70748 al loc. Zlatna cu nr. top. 959, ’’ curti constructii ’’ în suprafaţă de 633 mp, proprietar
actual de CF Domeniul public al Orasului Zlatna, conform anexei nr. 12 din Inventarul bunurilor
care apartin domeniului public al Orasului Zlatna.
Art. 13: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ şi Serviciul
Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonța Nicolae

Contrasemnează
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
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 52
privind însuşirea Documentaţiei tehnice de actualizare date imobil și dezlipire a imobilului înscris în
C.F. nr. 71305 – Zlatna, proprietar Consiliul Local 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
ținând cont de faptul că în şedinţa din data de 25.02.2016 s-a avizat favorabil cererea nr.
2304/24.02.2016, a S.C. KERS STAR S.R.L. Zlatna, prin care care solicită concesionarea unui
teren de aproximativ 5000 mp. Premergător concesionării se impune operaţiunea de actualizare
date imobil precum şi parcelarea imobilului înscris în C.F. nr. 71305 – Zlatna, având nr. top.
700/1/1/1/1/1/1/7, cu suprafaţa scriptică de 21982 mp, proprietar Consiliul Local Zlatna,
operaţiune executată de către expert ANCPI, ing. TODORUŢ SILVIU, având autorizaţia nr. RO
– AB – F, nr. 0067/2010. Documentaţia tehnică de parcelare a fost înregistrată la Primăria
oraşului Zlatna sub nr. 3566/17.03.2016.
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: Însuşirea Documentaţiei tehnice de actualizare date imobil pentru C.F. nr. 71305 – Zlatna,
având nr. top. 700/1/1/1/1/1/1/7, cu suprafaţa scriptică de 21982 mp, înscrisă în anexă, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Însuşirea Documentaţiei tehnice de parcelare pentru imobilul înscris în C.F. nr. 71305 –
Zlatna, având nr. top. 700/1/1/1/1/1/1/7, cu suprafaţa scriptică de 21982 mp, în 3 loturi după cum
urmează:
Lotul nr. 1 – nr. top. Nou 700/1/1/1/1/1/1/7/1 cu suprafaţa de 13924 mp, categoria de folosinţă
„curţi, construcţii”
Lotul nr. 2 – nr. top. Nou 700/1/1/1/1/1/1/7/2 cu suprafaţa de 1635 mp, categoria de folosinţă
„curţi, construcţii”
Lotul nr. 3 – nr. top. Nou 700/1/1/1/1/1/1/7/3 cu suprafaţa de 6423 mp, categoria de folosinţă
„curţi, construcţii”
Art. 3: Înscrierea în Cartea Funciară, în Domeniul Public a loturilor nou formate 1 și 2 și în
Domeniul Privat a lotului nr. 3, identificate la articolul 2 al prezentei hotărâri.
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Serviciul Financiar
Contabil

Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Clonța Nicolae
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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 53
privind însușirea expertizelor de evaluare a imobilelor înscrise în C.F. nr. 72666, CF 75111, CF 75112
și CF 75113
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 şi 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, în baza Legii 10/2001, notificarea depusă
la Biroul Executorului Judecătoresc Baba Teodor, înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub nr.
5420/03.01. 2001, dosar intern nr. 29, de către Perţa Aurelian (în prezent decedat), cu ultimul domiciliu în
oraşul Curtea de Argeş, str. Episcop Nichita, bl. A20, sc. B, ap. 31, jud. Argeş, prin care a solicitat
acordarea de despăgubiri pentru imobilele teren şi casă, situate în Zlatna, str. Republicii, nr. 43, înscrise în
CF nr. 2000 – Zlatna, sub nr. top. 122 şi 123. 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. conform Decretului de expropriere nr. 129/03.08.1985, Anexa
7, poziţia 36 (conform cărții funciare diferența de suprafața fiind 1162 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 165/2013, petentul Perţa Vladimir Gabi succesor în drepturi, a optat pentru restituirea în natură a suprafeței de 1439 mp. (1162 mp.) Au fost
efectuate numeroase demersuri, împreună cu petentul, pentru identificarea unui amplasament care să
corespundă, să aibă regimul juridic reglementat şi să-i poată fi restituit. În final a solicitat restituirea
terenului înscris în CF 72666-Zlatna. S-a reglementat regimul juridic al terenului ce urmează a fi restituit,
prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102/5.11.2015 și înscrierea acesteia în Cartea Funciară. În
prezent terenul înscris în C.F. nr. 72666 – Zlatna, în suprafaţă de 978 mp are ca proprietar tabular
Domeniul privat al oraşului Zlatna. S-au întocmit două Rapoarte de expertiză tehnică extrajudiciară, având
ca obiect evaluarea celor două terenuri: cel ce nu poate fi restituit înscris în CF 75111, CF 75112 și CF
75113 în suprafață totală de carte funciară de 1162 mp. (1439 mp. conform Decretului de expropriere
nr. 129/03.08.1985) şi cel ce se pune la dispoziţie pentru restituire (978 mp.), înregistrate la Primăria
orașului Zlatna sub numărul 527/14.01.2016 și 4169/25.03.2016.
Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit c şi al. 9, art. 119 şi art. 121 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 Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară, înregistrat la Primăria orașului
Zlatna sub numărul 527/14.01.2016, întocmit de expert tehnic judiciar ing. Constantinescu Gelu Miron,
pentru imobilele înscrise în CF 75111, CF 75112 și CF 75113, din care rezultă o valoare de 31.722,60 lei
pentru terenul care nu poate fi restituit.
Art. 2: Consiliul Local aprobă Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară, înregistrat la Primăria orașului
Zlatna sub numărul 4169/25.03.2016, întocmit de expert tehnic judiciar ing. Constantinescu Gelu Miron,
pentru imobilul înscris în C.F. nr. 72666 din care rezultă 18.093,00 lei pentru terenul în suprafață de 978
mp. – care urmeazâ a fi înscris în lista terenurilor pentru restituire în baza Legii 10/2001.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Serviciul Financiar
Contabil

Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonța Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică: Instituţia Prefectului – judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Serviciul
Financiar Contabil, SPGC – ADPPJ, DIUIPAP, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, dl. Perţa Vladimir
Gabi – Râmnicu Vîlcea, Bl. S9/C/4, str. Regina Maria, nr. 42 A, județ Vâlcea, ZA/ZA 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 54
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 ținând cont de
faptul că prin HCL 132/2015 s-au stabilit restricții de tonaj pe unele drumuri de interes local
aflate pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna. Prin adresa 1588/G/SJ/2016
Instituția Prefectului – județul Alba solicită reanalizarea hotărârii;
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, art. 59
din Legea 24/2000;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 132/2015 se modifică și va avea următorul
cuprins: Se interzice circulaţia autovehiculelor destinate transportului de marfă şi materiale
utilizate, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 30 tone, pe următoarele drumuri de
interes local aflate pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna : sat Feneş – DC 173,
sat Galaţi, sat Valea Mică - DC 67, sat Trâmpoiele – DC 66
Art. 2: Celelalte prevederi ale HCL 132/2015 rămân nemodificate.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia Locală, SPGC,
Serviciul Financiar Contabil din cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonța Nicolae

Contrasemnează
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. 55
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. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Compartimentul RU, din
cadrul Primăriei oraşului Zlatna.

Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonța Nicolae

Contrasemnează
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. 56
privind Nomenclatorul arhivistic al Consiliului Local al oraşului Zlatna, 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 persoanei cu atribuții privind gestionarea documentelor din depozitul arhivă şi Raportul de
avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile Legii 16/1996 – privind legea arhivelor naþionale, cu
completările şi modificările ulterioare şi Ordinului 217/1996;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă Nomenclatorul arhivistic al Consiliului Local al oraşului Zlatna,
Aparatului de specialitate al Primarului, Serviciilor publice şi compartimentelor înfiinţate în
subordinea autorităţilor publice locale, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește persoana cu atribuții
privind gestionarea documentelor din depozitul arhivă al Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonța Nicolae
Se comunică:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar, Dosar arhivă
Dosar şedinţă
d-na Sătmărean Marcela
ZA/ZA
3 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 57
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 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 4313/2016, Parohia
Ortodoxă Vâltori, reprezentată prin Preot Paroh Slevaș Mihai solicită acordarea unui sprijin
constând din 5 mc. lemn brad, din pădurea aflată în proprietatea publică a Unităţii Administrativ
Teritoriale - oraş Zlatna, pentu unele lucrări de amenajare.
Având în vedere art. 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. Acordarea, cu titlu gratuit, a cantităţii de 5 mc. lemn brad, din pădurea aflată în
proprietatea publică a Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna, Parohiei Ortodoxe Vâltori.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie
Comunală - Activitatea Administrarea Domeniului Public, Privat, Ocolul Silvic Abrud RA
Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonța Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar, Dosar arhivă, Viceprimar
Dosar şedinţă, Serviciul Public de Gospodărie Comunală - Activitatea Administrarea Domeniului
Public Privat, Ocolul Silvic Abrud RA, Serviciul Financiar Contabil, Parohia Ortodoxă Vîltori,
ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 58
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:
Orașul Dieuze, din Franța, prin adresa înregistrată la Primăria orașului Zlatna sub numărul
4408/2016 a lansat invitația de a participa la inaugurarea unei expoziții de sculptură organizată în
memoria sculptorului român Constantin Brâncuși, în data de 29 aprilie 2016 ora 17.
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 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 finanţarea din bugetul local a costurilor de transport și
cazare, ocazionate de participarea unei delegaţii, formată din 2 persoane, la manifestările
organizate la Dieuze – Franța, în data de 29 aprilie 2016 ora 17, cu ocazia inaugurării unei
expoziții de sculptură, organizată în memoria sculptorului român Constantin Brâncuși, după cum
urmează: asigurarea costurilor de transport și cazare pentru cele 2 persoane.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciului
Financiar Contabil.
Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Clonța Nicolae
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Serviciul Financiar Contabil

ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 59
privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Ortodoxe Române din satul Trîmpiele
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 1004//2016, Parohia
Ortodoxă Română din satul Trîmpoiele, solicită acordarea unui sprijin financiar pentru proiectul
Reparații la Biserica Ortodoxă Română Trâmpoiele.;
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 25.000 lei Parohiei
Ortodoxe Române din satul Trîmpiele, pentru proiectul Reparații la Biserica Ortodoxă Română
Trâmpoiele.
Art. 2. Parohia Ortodoxă Română din satul Trîmpoiele, 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, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Clonța Nicolae
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Serviciul Financiar Contabil, Parohia Ortodoxă Română din
satul Trîmpoiele
ZA/ZA, 4 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 60
privind alocarea din Bugetul Local pe anul 2016,
a sumei de 16.000 lei pentru organizarea unui spectacol, cu caracter religios,
cu ocazia Sărbătorilor de Paște
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. 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 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 2016, a sumei de 16.000 lei pentru pentru
organizarea unui spectacol, cu caracter religios, cu ocazia Sărbătorilor de Paște.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciului Financiar Contabil, din
cadrul Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier Clonța Nicolae
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă
Serviciului Financiar Contabil
ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
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HOTĂRÂREA NR. 61
privind infiintarea "Centrului National de Informare si Promovare Turistica Zlatna”(CNIPTZ)
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 faptul că:
- a fost implementat proiectul „Amenajare Centru de Informare si Promovare Turistica
Zlatna”, Cod SMIS 47466, finantat prin Programul Operational Regional, Axa prioritara 5
– Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3. Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii
atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale
de Informare si Promovare Turistica(CNIPT) prin Contractul de finantare nr.
4939/18.12.2014
- în vederea asigurării funcționării Centrului se impun unele demersuri legale care pivesc
acreditarea
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, rdinul
Ministrului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si profesii Liberale nr.
1096/2008,
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE

Art. 1: Se aprobă infiintarea "Centrului National de Informare si Promovare Turistica
Zlatna”(CNIPTZ), cu un program minim de functionare de luni pana duminică intre orele 10,00
si 17,00.
Art. 2: Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Centrului National de Informare si
Promovare Turistica Zlatna, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Compartimentul RU, din cadrul
Primăriei oraşului Zlatna.
Zlatna, 31 martie 2016
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonța Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,
Serviciul Financiar Contabil, Compartiment RU, Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal
de afişare, ZA/ZA, 3 ex

