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HOTĂRÂREA NR  62 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

 
 
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 

secretarului şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont 
de faptul că prin HCL 1/8.01.2016 s-a ales presedinte de şedinţă, pe o perioada de trei luni, începînd cu 
data de 8 ianuarie 2016 şi până în data de 8 aprilie 2016, domnul consilier Clonța Nicolae.  
 Având în vedere prevederile art. 9 al. 1 şi art. 10 din OG 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, art. 35 al. 1 din Legea 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată HCL 18/2013 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului Zlatna;   
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. unic: Se alege presedinte de şedinţă, pe o perioadă de trei luni, până în data de 14 iulie 
2016, domnul consilier Medrea Ioan. 

 
 

 Zlatna, 14 aprilie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează 

               Consilier Medrea Ioan                                                                 Secretar Zavragiu Adina 
 
 

 
 
 
 
 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului judeţul Alba,  
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,  
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 63 

privind asigurarea cofinanţării, din bugetul local, a costurilor neeligibile, aferente restului de executat, 
în sumă de 268.802,61 lei, pentru proiectul "Modernizare infrastructură rutieră in oraşul Zlatna – Etapa I" 

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 

Biroului Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local şi ţinând cont de faptul că Orașul Zlatna este beneficiarul proiectului "Modernizare infrastructură 
rutieră in oraşul Zlatna – Etapa I", în conformitate cu cerinţele OUG 28/2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
28/2013. Prin HCL 68/26.06.2014 s-a aprobat suportarea costurilor neeligibile ale proiectului, în sumă 
de 93.341 lei. Prin HCL 9/13.01.2016 s-au aprobat indicatorii tehnico - economici actualizați ai 
proiectului "Modernizare infrastructură rutieră in oraşul Zlatna – Etapa I", faza DALI, la solicitarea 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Direcția Generală Dezvoltare Regională și 
Infrastructură formulată prin  adresa nr. 1584/2016 (înregistrată la Primăria orașului Zlatna sub numărul 
404/12.01.2016). La acest moment se impune aprobarea cofinanțării, din bugetul local, a costurilor 
neeligibile, pentru restul de executat, în valoare de 268.802,61 lei 

Având în vedere prevederile art. 8 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 13 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: Pentru proiectul "Modernizare infrastructură rutieră in oraşul Zlatna – Etapa I", se aprobă 
asigurarea cofinanţării, din bugetul local, a costurilor neeligibile, aferente restului de executat, în sumă 
de 268.802,61 lei. 
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, 14 aprilie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează 

               Consilier Medrea Ioan                                                                 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, 3 ex 
 
 


