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HOTĂRÂREA NR. 64 
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, 25 aprilie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        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 
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HOTĂRÂREA NR. 65 

privind aprobarea Contului de execuţie la 31.03.2016 
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară; 
 Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate 
al Serviciului Financiar Contabil şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile art. 49 al. 12, 13 din Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu completările şi modificările ulterioare şi art. 36 al. 2 lit b şi al 4 lit a din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 

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

HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1: Se aprobă Contul de execuţie la 31.03.2016,  conform anexelor 1 şi 2, părţi 
integrante din prezenta hotărâre: 

anexa 1: Bugetul Local cu Secţinea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare 
anexa 2: Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii de la Bugetul local, cu Secţinea de funcţionare şi 
Secţiunea de dezvoltare 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Financiar 
Contabil, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 

 
Zlatna, 25 aprilie 2016 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        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 
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HOTĂRÂREA NR. 66 
privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7677/13.07.2011 

 
 Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară publică; 
 Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate 
nr. 4953/7.04.2016 al Serviciului Public de Gospodărie Comunală şi Raportul de avizare al 
Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local și ținând cont de faptul că prin HCL 
58/31.05.2011 s-a aprobat închirierea, prin licitație publică, a unor bunuri care au aparținut 
Spitalului de Boli Cronice Zlatna, a cărei funcționarea a încetatat fiind nominalizat în anexa 2 la 
Hotărărea de Guvern 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea 
reţelei naţionale de cãmine pentru persoanele vârstnice”. În urma procedurii desfășurate s-a 
încheiat Contractul de închiriere nr. 7677/2011 între UAT – oraș Zlatna și dl. dr. Teișan Sorin 
Constantin, având ca obiect închirierea următoarelor bunuri: canapea consultații, masă 
instrumente, aparat electrocardiograf, aparat explorări funcționale. Prin cererea nr. 4185/2016, 
locatarul solicită prelungirea contractului de închiriere cu 2,5 ani, conform punctului III din 
contract. De precizat că în contract este inclusă o Clauză specială care prevede rezilierea, de 
drept, în condițiile înfiin țării unei secții medicale care, în desfășurarea activității, are nevoie de 
bunurile care fac obiectul închirierii.  
 În conformitate cu prevederile art. 1777, 1778 al. 1, 1779-1781, 1783, 1788 și 1789 din 
Legea 287/2009 Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 al. 2 lit c şi al. 5 lit. 
b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu completările şi modificările ulterioare; 

În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu completările 
şi modificările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1: Se aprobă prelungirea cu 2,5 ani a Contractului de închiriere nr. 7677/2011, 

încheiat între UAT – oraș Zlatna și dl. dr. Teișan Sorin Constantin. 
Art. 2: Modificarea Contractului de închiriere nr. 7677/2011, se realizează prin act 

adiţional, semnat în numele şi pentru locator de către Primarul oraşului Zlatna care se 
împuterniceşte în acest sens. 

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire se  împuterniceşte Serviciul Financiar Contabil şi SPGC 
- ADPPJ. 

 Zlatna, 25 aprilie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        Secretar Zavragiu Adina 
 

Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Serviciului Financiar Contabil, SPGCL, dl. dr. Teișan Sorin Constantin 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 67 
privind Regulamentul de ordine publică și bună gospodărire la nivelul UAT - oraș 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; 

Având în vedere prevederile art. 2 al. 2 din Ordonanța de Guvern nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor cu completările și modificările ulterioare, art. 90 din Ordonanța 
de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificarile si completarile ulterioare, art. 
8 din Ordonanța de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților rurale și urbane cu 
modificările și completările ulterioare, art. 9 din Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind 
depozitarea deșeurilor, art. 2 din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, 
cu modificările și completările ulterioare; art. 1 al. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată, art. 5 din Legea nr. 61/1991, 
republicată, pentru sancționarea faptelor de incălcare a unor norme de conviețuire socială, a 
ordinii și lini știi publice, art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională, 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 privind ordinea publică și buna gospodărire la nivelul UAT - 
oraș Zlatna, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Financiar 
Contabil din cadrul Primăriei oraşului Zlatna, Serviciul Public de Gospodărie Comunală al 
orașului Zlatna și Serviciul Poliție Locală. 

Zlatna, 25 aprilie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        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, Serviciul Poliţie 
Locală, Poliţia oraşului Zlatna, se afişează la sediul Primăriei şi în locuri publice, RECL pentru 
îndeplinirea procedurilor de publicitate electronică 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTARAREA NR. 68 
privind însuşirea Documentaţiei tehnice de parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 70086 - Zlatna, cu nr. 
cadastral 70086 și nr. top. 1477/2/3, în suprafață de 198 mp.,  proprietar tabular Domeniul Privat al UAT 

– oraș 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 nr. 
4709/4.04.2016 al SPGC – ADPPJ, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local şi ținând cont de faptul că SC Kimbery SRL este titular al Contractul de concesiune nr. 
3954/14.04.2008, modificat prin Actul adițional, înregistrat la Primăria orașului Zlatna sub 
numărul 11700/13.10.2014, pentru imobilul înscris în CF 70086 (CF vechi 4124), teren în 
suprafață de 198 mp., proprietar tabular Domeniului privat al UAT - oraş Zlatna, pe teren fiind edificată 
o construcție cu destinația Garaj auto și Birou aparținând societății. Societatea folosește efectiv 117 mp., o 
porțiune din teren, în suprafață de 81 mp., adiacentă drumului de acces și Remizei PSI, încadrându-se în 
categoria zone verzi. În vederea reglementării regimului juridic al parcelei cu nr. cadastral 70086 și 
nr. top. 1477/2/3 s-a întocmit o Documentație tehnică de parcelare  cu formarea a 2 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. 4022/2016. 

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 parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 70086, cu nr. 
cadastral 70086 și nr. top. 1477/2/3  în suprafață de 198 mp.,  proprietar tabular Domeniul Privat al 
UAT – oraș Zlatna, întocmită de expert ANCPI, ing. EMANUEL MAXIM, având autorizaţia nr. RO – AB 
– F, nr. 0214 / 2014 şi înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub  nr. 4022/2016, în două loturi, după cum 
urmează: 
Lotul 1: cu nr. top. nou 1477/2/3/1  în suprafață de 117 mp, categoria de folosinţă „curţi, construcţii” 
Lotul 2: cu nr. top. nou 1477/2/3/2  în suprafață de 81 mp, categoria de folosinţă „curţi, construcţii” 
Art. 2: Aprobarea inscrierii in Cartea funciara, a loturilor nou formate după cum urmează: 
Lotul 1 - în Domeniul Privat al UAT - oraș Zlatna 
Lotul 2 - în Domeniul Public al UAT - oraș Zlatna 
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ şi Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, care vor îndeplini procedura de completare a inventarului Domeniului Public al 
Orașului Zlatna cu Lotul 2. 

Zlatna, 25 aprilie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        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 
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HOTĂRÂREA NR. 69 

privind proiectul „Reabilitare şi extindere reţea canalizare 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 

nr. 5541/2016 al Biroului Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice 
completat cu Raportul nr. 5822/2016 şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că Orașul Zlatna este beneficiarul proiectului 
„Reabilitare şi extindere reţea canalizare oraş Zlatna” finanțat în cadrul Programului – Pilot 
pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna şi Copşa Mică, Subprogramul “Reabilitarea 
zonei foarte poluate Zlatna“ - Convenţie nr. 5541/2006. Există două porțiuni (cu lungimile de 390 
m și 200 m) din tronsonul rețelei de canalizare, aferent satului Feneș și unul cu lungimea de 250 
m din tronsonul rețelei de canalizare, aferent satului Galați, inițial prevăzute a se realiza pe 
proprietatea publică, care nu se pot realiza conform traseului stabilit inițial, din motive tehnice. 
Conștientizând pericolul că pot rămâne nebranșați la rețeaua de canalizare, un grup de cetățeni 
din satul Feneș, au avut inițiativa de a solicita realizarea lucrărilor pe proprietățile lor, pe care le-
au pus la dispoziție, cu titlu gratuit. Solicitanții și-au exprimat prin semnătură, acordul de voință 
privind realizarea celor două tronsoane de canalizare pe proprietățile lor, pe care le pun la 
dispoziție cu titlu gratuit, fiind întocmite tabelele înregistrate la Primăria orașului Zlatna, sub 
numărul 4888/2016 și respectiv 4907/2016. 

Având în vedere prevederile art. 27 al. 2 lit b din Legea 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare cu completările și modificările ulterioare şi art. 36 al. 2 lit d şi 
al. 6 lit a pct 14 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 realizarea unui tronson de canalizare, cu lungimea de 390 m, pe proprietățile 
cetățenilor cu locuințele amplasate pe partea dreaptă a DN 74, care pun la dispoziție cu titlu 
gratuit proprietățile lor, înscriși în tabelul înregistrat sub numărul 4888/2016, care constituie 
anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2: Se aprobă realizarea unui tronson de canalizare, cu lungimea de 200 m, pe proprietățile 
cetățenilor cu locuințele amplasate pe malul drept al Pârâului Feneș, în amonte de Stația de 
Pompare Ape Uzate Menajere nr. 2, care pun la dispoziție cu titlu gratuit proprietățile lor, înscriși 
în tabelul înregistrat sub numărul 4907/2016, care constituie anexa 2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art. 3: Se aprobă realizarea unui tronson de canalizare, cu lungimea de 250 m, pe proprietățile 
cetățenilor cu locuințele amplasate în satul Galați, peste drum de Gara Feneș, între căminele C55-
C48 ale canalizării proiectate, care pun la dispoziție cu titlu gratuit proprietățile lor, înscriși în 
tabelul înregistrat sub numărul 5821/2016, care constituie anexa 3, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art. 3: 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, 25 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 
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HOTĂRÂREA NR. 70 
privind valorificarea masei lemnoase din proprietatea Unităţii Administrativ Teritoriale – 

oraş Zlatna, pentru 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 SPGC – ADPPJ şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
şi ţinând cont de faptul că Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna i-a fost reconstituit 
dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 622,27 ha teren cu vegetaţie forestieră, fiind eliberate, 
în temeiul Legii 18/1991 cu completările şi modificările ulterioare, titlurile de proprietate: 
5259/254, 5259/299, 5259/313, 5259/314, 5259/315. Terenul cu vegetaţie forestieră aflat în 
proprietatea publică a Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna se află în administrarea 
Ocolului Silvic Abrud RA. Prin adresa nr. 1552/9.03.2016 Ocolul Silvic Abrud R.A., propune 
Metodologia de calcul a prețului de referință pentru anul 2016 și cantitățile, posibil de marcat în 
anul 2016 conform amenajamentului silvic. 
 Având în vedere prevederile art. 6 al. 3, art. 7 al. 1 lit. b, art. 12, art. 17 din Legea  
46/2008 – Codul Silvic, cu completările şi modificările ulterioare, HG 924/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;  
 În  temeiul art 45 al. 1  din legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale republicată, 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1: Pentru anul 2016, se aprobă cota de tăiere masă lemnoasă din proprietatea Unităţii 

Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna, de 2731 mc., material lemnos, după cum urmează: 
Produse principale: 1570 mc, Produse de conservare: 210 mc, Produse secundare: 850 mc, 
Produse de igienă: 101 mc. 
 Art. 2: Modul de valorificare al produselor menţionate la articolul 1 al prezentei hotărâri, 
se va stabili, în conformitate cu prevederile legale, de către ocolul Silvic Abrud RA, în calitate de 
organizator al licitaţiilor.  

Art. 3: Se aprobă Metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase pe 
picior, producția anului 2016, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 4:  Se aprobă  preţul de  vânzarea masei lemnoase pe picior şi material lemnos scos la 
drum auto, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte Viceprimarul 
oraşului Zlatna, Serviciul Financiar Contabil, SPGC – ADPPJ şi Ocolul  Silvic Abrud RA. 

Zlatna, 25 aprilie 2016 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        Secretar Zavragiu Adina 
 

Se comunică : 
Instituţia Prefectului – judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Viceprimar, Serviciul Financiar Contabil, SPGCL – ADPPJ, 
Ocol Silvic Abrud RA, ZA/ZA, 3 ex. 
 
 
 
 



 
Anexă la HCL 70/25.04.2016 

 
 

 
 
 
 

Preţ de vânzare masă lemnoasă scosă la drum auto cu TVA 
 
 
 

 

Specia Lei / mc 
Lemn lucru 

Lei / mc 
Lemn foc 

Fag 110 80 
Răşinoase 110 60 

Cvercinee + Paltin + Frasin + Cireş 150 80 
Foioase tari + Cer 110 80 

 
 
 

Zlatna, 25 aprilie 2016 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        Secretar Zavragiu Adina 
 
 
 
ZA/ZA 
3 ex 
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 HOTĂRÂREA NR. 71 
privind însuşirea Raportului de evaluare a proprietăţii imobiliare – teren înscris în C.F. – 75252, 
sub nr. cad. 75252, în suprafață de 70 mp., proprietar tabular Orașul Zlatna – Domeniul Privat 

precum şi concesionarea, prin încredinţare directă  
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 
SPGCL – ADPPJ şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi 
ţinând cont de faptul că prin cererea nr. 10036/2015 SC Demenic Company SRL a solicitat 
concesionarea suprafeţei de 84 mp. teren situat în imediata vecinătate a proprietăţii sale înscrisă 
în CF 70206 şi CF 70207, în vederea construirii unei magazii pentru depozitarea mărfurilor. 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv prin HCL 77/2015 s-a însușit Documentatia de primă 
înscriere a imobilului inscris in Inventarul domeniului Public al oraşului Zlatna la poziţia nr. 345 
– anexa 12 la HG 974/2002 cu completările şi modificările ulterioare, trecerea din Domeniul 
Public în Domeniul Privat al orasului Zlatna, a imobilului în cauză precum și aprobarea iniţierii 
concesionării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 84 mp. Asociaţia de proprietari bl. 7, Sc. C, a 
formulat adresa nr. 6/25.08.2015, înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub numărul 
10609/2015 prin care sesisează existența unor neajunsuri referitoare la adoptarea HCL 77/2015 și 
nu nunumai. Pentru lămurirea situației, prin HCL 84/2015 s-a aprobat, între altele, achiziţionarea, 
serviciului de întocmire a unor expertize cu scopul stabilirii corecte a suprafeţei ce va fi supusă 
concesiunii dar și pentru verificarea celor sesizate de Asociația de proprietari. Prin HCL 
122/2015 Consiliul Local ia act de cele două expertize întocmite și aprobă efectuarea 
demersurilor, care cad în sarcina autorităților publice locale, în vederea intrării în legalitate a 
actelor și faptelor constatate prin expertizele menționate. Ca urmare a concluziilor expertizelor 
dar și a revenirii SC Demenic Company SRL, prin cererea nr. 10556/2015, suprafața supusă 
concesiunii a devenit 70 mp. și este înscrisă în CF 75252, sub nr. cad. 75252, proprietar tabular 
Orașul Zlatna – Domeniul Privat.  Pentru atribuirea concesiunii a fost realizat Raportul de 
evaluare a proprietăţii imobiliare, înregistrat la Primăria oraşului Zlatna sub nr. 3563/17.03.2016, 
întocmit de SC Expert SRL, CUI RO 24762721. 

Având în vedere prevederile art. 13 al. 1, art. 15 al. 1 lit e și art. 17 din Legea nr.50/1991 
republicata si modificata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, art.10, art.36 al.2 
lit.c, al.5 lit. b si art.123 al.1 din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica 
locala, modificată, OUG 54/2006 privind regimul concesiunilor cu completările şi modificările 
ulterioare, precum şi art. 871-873 din Legea 287/2009 republicată – Codul Civil; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Însuşirea Raportului de evaluare a proprietăţii imobiliare teren, înscris în Cartea 
Funciară nr. 75252, sub nr. cad. 75252, în suprafaţă de 70 mp., înregistrat la Primăria oraşului 
Zlatna sub nr. 3563/17.03.2016; 

Art. 2: Se aprobă concesionarea, prin încredinţare directă, a imobilului înscris în C.F. – 
75252, sub nr. cad. 75252, în suprafaţă de 70 mp., proprietar tabular Domeniului Privat al 
Oraşului Zlatna, în favoarea S.C. Demenic Company SRL, pentru extindere construcție. 



Art. 3: Termenul de concesionare este de 49 ani, iar redeventa de concesionare se 
stabileste la suma de 181,16 lei/an si va fi indexata anual cu rata medie a inflatiei, conform 
buletinului statistic de preturi. 

Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte SPGCL – ADPPJ 
şi Serviciul Financiar Contabil. 

Zlatna, 25 aprilie 2016 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        Secretar Zavragiu Adina 

 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPPJ, Serviciul Financiar Contabil, DI, S.C. 
Demenic Company SRL 
ZA/ZA, 3 ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA       
PRIMAR 
 

HOTARAREA NR. 72 
Privind însuşirea Documentaţiei de primă înscriere a imobilului cuprins în Inventarul Domeniului 
public al oraşului Zlatna la poziţia 238 din Anexa 12 la HG 974/2002 – Teren deşeuri (groapă de 

gunoi neamenajată) 
 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 
Documentaţia de primă înscriere a imobilului cuprins în Inventarul Domeniului public al oraşului 
Zlatna la poziţia 238 din Anexa 12 la HG 974/2002 – Teren deşeuri (groapă de gunoi 
neamenajată), înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub numărul 5385/2016, întocmită de 
expert autorizat Maxim Emanuel; 
 Văzând prevederile 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 art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările  ulterioare, art. 36 al. 2 lit c şi al. 5 lit c din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, HG 974/2002 poziţia 238, din Anexa 
12, art. 867 şi 868 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: Insusirea Documentaţiei de primă înscriere a imobilului cuprins în Inventarul Domeniului 
public al oraşului Zlatna la poziţia 238 din Anexa 12 la HG 974/2002 Teren deşeuri (groapă de 
gunoi neamenajată), proprietar tabular Statul Român, înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub 
numărul 5385/2016, întocmită de expert autorizat Maxim Emanuel. 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ, DIUIPAP, 
Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului. 

 
Zlatna, 25 aprilie 2016 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        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        
PRIMAR 
 

HOTARAREA NR. 73 
Privind însuşirea Documentaţiei de primă înscriere a imobilului cuprins în Inventarul Domeniului 

public al oraşului Zlatna la poziţia 356 din Anexa 12 la HG 974/2002 
 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 25.02.2016 s-a avizat favorabil cererea 
nr. 1651/11.02.2016 a d-rei Lascu Ioana Adriana, cu domiciliul în oraşul Zlatna, str. Avram 
Iancu, nr. 12, privind concesionarea unei suprafeţe de 15 mp teren situat în oraşul Zlatna, str. 1 
Mai, în faţa Bl. 20, ap. 13, parter, pe care îl deține în proprietate. Imobilul, care face obiectul 
cererii este înscris în Anexa 12 la HG nr. 974/2002 la poziţia 356. Pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv s-a realizat Documentaţia de primă înscriere executată de către expert ANCPI, ing. Ignat 
George Adrian, având autorizaţia nr. RO – AB – F, nr. 0036. Documentaţia tehnică de primă 
înscriere a fost înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub nr. 5377 14.04.2016. 

Văzând prevederile 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 art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările  ulterioare, art. 36 al. 2 lit c şi al. 5 lit c din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, HG 974/2002 poziţia 238, din Anexa 
12, art. 867 şi 868 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: Insusirea Documentaţiei de primă înscriere a imobilului înscris la poziţia 356, din Anexa 
12 la HG 974/2002, executată de către expert ANCPI, ing. Ignat George Adrian, având 
autorizaţia nr. RO – AB – F, nr. 0036. Documentaţia tehnică de primă înscriere a fost înregistrată 
la Primăria oraşului Zlatna sub nr. 5377/14.04.2016. 
Art. 2: Trecerea imobilului identificat la articolul 1 al prezentei hotărâri din Domeniul Public în 
Domeniul Privat al UAT – oraș Zlatna.  
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ, DIUIPAP, 
Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului. 

 
Zlatna, 25 aprilie 2016 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        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. 74 

încheierea unei Convenţii de parteneriat cu  Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
 

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

al Serviciului Public de Asistență Socială şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că: prin Hotărârea Consiliului local nr. 36/2005 
s-a aprobat: reabilitarea locaţiei, situată în strada Florilor nr. 7, destinată înfiinţării Centrului 
Comunitar de Servicii Sociale Zlatna, racordarea la reţeaua de gaz metan a clădirii precum şi 
parteneriatul dintre Primăria oraşului Zlatna, Asociaţia “ Filantropia Ortodoxă Alba Iulia “ şi 
Spitalul orăşenesc Zlatna, ulterior şi alte instituţii, cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii 
persoanelor vârstnice vulnerabile, iar prin HCL 108/2013 s-a aprobat încheierea unei Convenţii 
de parteneriat cu  Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, având ca scop funcţionarea 
Serviciului socio medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Zlatna; 

Prin Hotărârea nr. 225/30.11.2006 Consiliul Judeţean Alba aprobă Acordul de asociere 
între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Alba, Consiliul local Zlatna, 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia – Parohia Ortodoxă Română Zlatna,  Asociaţia 
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi Fundaţia Poliana Alba Iulia în scopul asigurării funcţionării 
Centrului Comunitar de Servicii Socio – Medicale Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor 
Pantelimon Zlatna. 

De la înfiinţare şi până în prezent, au fost acordate servicii sociale unor persoane 
vârstnice. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Alba s-a retras din 
parteneriat având o altă asociere cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, ca urmare, în timp,  
s-a impus o nouă asociere a Consiliului local Zlatna cu această asociaţie. Prin adresa nr. 692/2015 
Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia propune un nou parteneriat pentru acordarea de servicii 
unui număr de 25 copii, prin înființarea unui Centru de zi pentru copii. Prin HCL 134/2015 s-a 
aprobat încheierea unei Convenţii de parteneriat cu  Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, 
având ca scop înființarea unui Centru de zi pentru copii, Actul adițional la Contractul încheiat în 
18.06.2007, încetarea parteneriatului la momentul implementării unui proiect social integrat, 
finanțat din fonduri europene, pe care Orașul Zlatna, în calitate de aplicant, intenționează să-l 
implementeze, în noul exercițiu financiar 2014-2020, în spațiul ocupat în prezent de Centrul de zi 
pentru persoane vărstnice, precum și împuternicirea Primarului oraşului Zlatna pentru a semna, în 
numele Oraşului Zlatna, Convenţia de parteneriat şi Actul adițional. La ceast moment, în scopul 
asigurării funcționalității Centrului de zi pentru copii Sfântul Mare Mucenic Pantelimon Zlatna, 
Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a înaintat o nouă propunere de parteneriat, competența 
de aprobare revenind Consiliului local. 

Având în vedere prevederile în vedere prevederile art. 3 din Carta Europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997, 
art. 36 al. 2 lit d şi e şi al. 6 lit a pct 2 şi al. 7 lit. a din Legea 215/2001 republicată; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 
 



HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Consiliul local aprobă încheierea unei Convenţii de parteneriat cu  Asociaţia 
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, având ca scop înființarea unui Centru de zi pentru copii, 
conform anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2:  Convenția de parteneriat cu  Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, prevăzut 
la articolul 1 al prezentei hotărîri își încetează aplicabilitatea la momentul implementării unui 
proiect social integrat, finanțat din fonduri europene, pe care Orașul Zlatna, în calitate de 
aplicant, intenționează să-l implementeze, în noul exercițiu financiar 2014-2020, în spațiul ocupat 
în prezent de Centrul de zi pentru persoane vărstnice. 

Art. 3: Consiliul Local împuterniceşte Primarul oraşului Zlatna pentru a semna, în numele 
Oraşului Zlatna, Convenţia de parteneriat menționată la articolul 1 al prezentei hotărâri. 

Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare 
Investiţii,  Serviciul financiar Contabil, SPAS şi SPGC din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 

 
Zlatna, 25 aprilie 2016 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        Secretar Zavragiu Adina 
 
 
Se comunică: Instituţia Prefectului – judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, 

SPAS, Serviciul Financiar Contabil, Birou DIUIPAP, SPGCL, Asociaţia Filantropia Ortodoxă 
Alba Iulia 

 
 
ZA/ZA, 3 ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA                                                                                  
CONSILIUL LOCAL                                                                                                             
 

HOTĂRÂREA NR. 75 
privind modificarea Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2016 

 
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 SPGC 
– ADPP şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local și ținând 
cont de faptul că prin HCL 22/28.01.2016 s-a aprobat, între altele, 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. Suprafața din CF 71167 a fost transcrisă în CF 74868 – Zlatna. 
Prin adresa nr. 3293/2/G/SJ/2016 Instituția Prefectului solicită modificarea HCL 22/2016 în 
sensul referirii la imobilul înscris în CF 74868 în loc de CF 71167. 
  Având în vedere prevederile art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă, cu completările și modificările ulterioare; 

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. 22/2016 se modifică și va avea următorul 
cuprins: „Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani, a imobilului, 
teren, înscris în C.F. – 74868 – Zlatna, sub nr. cad. 74868 – curţi construcţii , în suprafaţă de 31 
mp,  proprietar tabular Oraşul Zlatna – Domeniul Privat.„ 
Art. 2: Celelalte prevederi ale HCL 22/2016 rămân nemodificate. 
Art. 3: 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, 25 aprilie 2016 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        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. 76 

privind modificarea HCL 3/2016 privind impozitele şi taxele locale aferente anului 2016 
 Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întunit în şedinţă ordinară publică;  
 Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate 
al Seviciului Financiar Contabilitate şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local și ținând cont de faptul că prin HCL 3/8.01.2016 s-a aprobat, modificarea 
anexelor nr. I-X, XII, XIV, XV, XXIV din HCL 98/5.11.2015 privind impozitele şi taxele locale, 
pentru anul 2016. Prin adresa nr. 2109/2/G/SJ/2016 Instituția Prefectului solicită modificarea 
HCL 3/2016 deorece consideră că au fost încălcate unele prevederi ale Codului Fiscal referitoare 
la stabilirea impozitului/taxa pe teren persoane fizice și juridice, impozitul pe mijloace de 
transport persoane fizice și juridice, precum și taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele de 
sămbătă, duminică și sărbători legale. Ca urmare a observațiilor formulate s-a reanalizat HCL 
3/2016 și s-a constatat că valorile au fost corect stabilite dar s-au întocmit anexe separate pentru 
persoane fizice și pentru persoane juridice. Astfel HCL 3/2016 poate fi modificată prin cumularea 
anexelor III cu VII și V cu IX deoarece valorile aprobate în anexele respective sunt egale. Cu 
privire la impozitul pe mijloacele de transport, pentru toți contribuabilii atât persoane fizice cât și 
juridice, păstrarea valorilor aprobate în anexele VI și X conduce tocmai la uniformizarea 
impozitului deoarece persoanele fizice beneficiază de reducere cu 50% a impozitului pe mijloace 
de transport iar persoanele juridice nu beneficiază de această facilitate. Cu privire la taxa pentru 
oficierea cununiei sâmbăta, duminica și în sărbători legale, este o taxă aferentă unui serviciu 
furnizat cetățenilor înafara programului, de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor și nu reprezintă o formă de recompensare a funcționarului. Pentru timpul efectv 
lucrat funcționarul, în mod legale este recompensat cu timp liber. 
 În conformitate cu prevederile Titlului IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 
completările ulterioare, art. 30 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu completările şi 
modificările ulterioare, Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală, art. 27 şi art. 36 al. 1 şi 2 lit b, al. 4, lit. c, al. 9 şi art. 45 al. 2 lit c din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art. 59 din Legea 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă; 

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

 Art. 1: Se aprobă modificarea HCL 3/2016 prin cumularea anexelor III cu VII și V cu IX. 
Ca urmare HCL 98/2015 modificată prin HCL 3/2016 nu vor mai avea ca părți integrante 
anexele: VII și IX, restul anexelor rămân nemodificate. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire se  împuterniceşte Serviciul financiar Contabil din cadrul 
Primăriei oraşului Zlatna. 

Zlatna, 25 aprilie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        Secretar Zavragiu Adina 

Se comunică: 
Instituţia Prefectului - jud. Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Serviciul Financiar 
Contabil, 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. 77 

privind susţinerea financiară, reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 10 persoane 
(istorici de artă, restauratori şi studenţi), pe o perioadă de 1 săptămână 

 
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. Cu ocazia demersurilor iniţiate în vederea 
restaurării clădirii Liceului Corneliu Medrea, în pod au fost identificate desene şi modele turnate 
şi sculptate, cu o mare valoare care ar putea contribui la documentarea sistemului de învăţământ 
al şcolilor de arte şi meserii. Despre importanţa acestor piese ne-au asigurat personalităţi la care 
am apelat în acest scop: istorici de artă, restaurator. Consţienţi de valoarea pieselor aceste 
personalităţi şi-au oferit sprijinul pentru curăţirea, fotodocumentarea şi catalogarea acestora, 
precum şi reconstituirea obiectelor din fragmentele găsite. În îndeplinirea acestui obiectiv, prin 
adresa 8674/2014, au solicitat susţinerea financiară, reprezentând cazare şi masă pentru un grup, 
alcătuit din maximum 10 persoane (istorici de artă, restauratori şi stiudenţi), pe o perioadă de 1 
săptămână. Având în vedere importanţa restaurării, păstrării şi punerii în valoare a pieselor 
identificate Oraşul Zlatna apreciază sprijinul oferit de specialişti.  Prin HCL 84/2014 s-a aprobat 
susţinerea financiară, reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 10 persoane (istorici de artă, 
restauratori şi stiudenţi), pe o perioadă de 1 săptămână, pentru curăţarea, fotodocumentarea şi 
catalogarea unor piese identificate în podul Liceului Corneliu Medrea. Prin adresa nr. 
5864/22.04.2016 dl. dr. Zsolt Kovacs, lector universitar la UBB Cluj – Napoca solicită sprijin 
aprobă susţinerea financiară, reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 7-8 persoane 
(istorici de artă, restauratori şi stiudenţi), pe o perioadă de 1 săptămână pentru finalizarea 
documentării, catalogării și ordonării colecției fostei Școli de Arte și Meserii din Zlatna. 

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, 10 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, reprezentând cazare şi masă, pentru 
un grup de 10 persoane (istorici de artă, restauratori şi stiudenţi), pe o perioadă de 1 săptămână, 
pentru finalizarea documentării, catalogării și ordonării colecției fostei Școli de Arte și Meserii 
din Zlatna, identificate în podul Liceului Corneliu Medrea.  

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul 
Financiar Contabil şi SPGC. 

Zlatna, 25 aprilie 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                        Secretar Zavragiu Adina 

Prezenta se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, BFCIT, SPGC- ADPPJ, 
dl. Zsolt Kovacs prin e-mail, ZA/ZA, 3 ex 


