
ROMÂNIA 
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ORAŞUL ZLATNA                       
CONSILIUL LOCAL                                                                                                
 

 

HOTĂRÂREA NR. 78 
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 și art. 60 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: Consiliul Local aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2016, prin modificarea anexei 
1, parte integrată 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 

Art. 2: Se aprobă completarea Bugetului Local pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
local nr. 13/2016 cu anexa 4: Bugetul creditelor interne, parte integrată din prezenta hotărâre. 
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciului Financiar Contabil, 
Birou DIUIPAP, SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 

 
Zlatna, 19 mai 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 



 
ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA         
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTARAREA NR. 79 

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL 51/31.03.2016 
 

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

nr. 7204/2016 al Serviciului Urbanism și Amenajarea teritoriului, Raportul de avizare al comisiei 
de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ținând cont de faptul că prin HCL 51/31.03.2016 s-
au aprobat documentatii tehnice de prima inscriere, de repozitionare și de actualizare date imobil, 
pentru mai multe imobile care compun incinta Liceului Corneliu Medrea și Sediul fostei Filiale 
Zlatmin SA, bunuri care în prezent aparțin Domeniului Public al UAT – oraș Zlatna dar nu aveau 
regimul juridic reglementat impunându-se efectuarea unor operațiuni în Cartea Funciară. În 
îndeplinirea obiectivului propus, au fost întocmite documentațiile tehnice, aferente de către 
Persoana Fizică Autorizată – OCPI Alba, Todoruț Silviu - Autorizaţia RO – AB – F – 0067/2010. 
Din eroare, din HCL 51/31.03.2016 lipsește documentația tehnică de întabulare și înscriere 
construcții pentru imobilul înscris în CF 75267 – Zlatna, imobil care face parte integrantă din 
curtea Liceului Corneliu Medrea, impunându-se îndreptarea erorii materiale strecurate. 
Documentația a fost depusă în format electronic la OCPI, iar de la data întocmirii Proiectului de 
hotărâre, OCPI a constatat că la articolele 9 și 10 din HCL 51/2016 se impune încă o îndreptare 
de eroare materială în sensul că în loc de nr. top 866 se va citi 866/1. De asemenea se impune 
detalierea unor date din Documentatia tehnică de prima inscriere pentru imobilul inscris in CF nr. 
75267 al loc. Zlatna cu nr. top. 881/2/1. 

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:  Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL 51/31.03.2016 articolele 9 și 10 
în sensul că în loc de nr. top 866 se va citi 866/1. 
Art. 2: Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL 51/31.03.2016 în sensul că după 
articolul 10 se introduce articolul 101 care va avea următorul cuprins: 
Art. 101: Insusirea documentatiei tehnice de întabulare și înscriere construcții pentru imobilul 
înscris în CF 75267 – Zlatna, cu nr. top. 881/2/1, ’’ arabil ’’ în suprafaţă de 1065 mp, proprietar 
actual de CF, Birzan Aurel, conform anexei nr. 12 din Inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al orasului Zlatna, pozitia nr. 451, 423 si 441. 

a. Consiliul local dispune rectificarea suprafetei imobilului inscris in CF nr. 75267 al loc. 
Zlatna cu nr. top. 881/2/1, ’’ arabil ’’ în suprafaţă de 1065 mp, conform CF,  la suprafata 
masurata de 1171 mp. 



b. Consiliul local dispune inscrierea constructiilor, “Centrala termica si cos de fum“ si 
“Cladire fosa septica cu pompa electrica“, pe imobilului inscris in CF nr. 75267 al loc. 
Zlatna cu nr. top. 881/2/1, ’’arabil’’ în suprafaţă de 1171 mp, in domeniul Public al 
Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna, conform anexei nr. 12 din Inventarul 
bunurilor care apartin domeniului public al orasului Zlatna, pozitia nr. 423, cod de 
clasificare nr. 1.6.5. si pozitia nr. 441, cod de clasificare nr. 1.8.13. 

c. Consiliul local dispune intabularea imobilului inscris in CF nr. 75267 al loc. Zlatna cu nr. 
top. 881/2/1, ’’arabil’’ în suprafaţă de 1171 mp, in domeniul Public al Unităţii 
Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna, in urma solutionarii in baza dispozitiei nr. 2187 
din data de 05.06.2007 la legea 10/2001 si a procesului verbal de punere in posesie din 
data de 28.02.2008, prin care domnul Birzan Aurel primeste in schimbul imobilului mai 
sus mentionat, imobilul inscris in CF nr. 3470 al localitatii Zlatna cu nr. top. 864/1 in 
suprafata de 987 mp, acte care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

d. Consiliul local dispune introducerea imobilului inscris in CF nr. 75267 al loc. Zlatna cu 
nr. top. 881/2/1, ’’ arabil ’’ în suprafaţă de 1171 mp, in sistemul integrat de cadastru si 
publicitate imobiliara 

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ şi Serviciul 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului. 
 

Zlatna, 19 mai 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 
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HOTĂRÂREA NR  80 

privind consumurile de carburant aferente buldoexcavatorului JCB – 3CX, cu nr. de 
înmatriculare AB – Z – 210 aflat în dotarea Primăriei 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 şi Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi 
ţinând cont de faptul că prin HCL 90/2013 Consiliul local a aprobat consumurile de carburant 
pentru autovehiculele aflate în dotarea Primăriei oraşului Zlatna şi serviciilor înfiinţate în 
subordinea autorităţilor publice locale. La această dată, consumurile nu mai reflectă realitatea 
datorită uzurilor fizice apărute în motoare, transmisii, astfel a fost demarată actiunea de 
expertizare și aprobare a noilor consumuri. Până la această dată a fost întocmită expertiza tehnică 
extrajudiciară privind consumul aferent buldoexcavatorului JCB – 3CX, cu nr. de înmatriculare 
AB – Z – 210, de către expert tehnic autorizat Popa Virgil, înregistrată la Primăria orașului Zlatna 
sub numărul 6853/10.05.2016. 

 
Având în vedere prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autoritǎţile şi instituţiile publice, cu completǎrile şi modificǎrile ulterioare şi Ordinul nr. 
14/1982 a Ministrului Transportului şi Telecomunicaţiilor pentru aprobarea normativului privind 
consumul de combustibil şi ulei pentru automobile; 
 În  temeiul art 45 al. 1  din legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale republicată, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Consiliul local aprobă consumurile de carburant aferente buldoexcavatorului JCB – 
3CX, cu nr. de înmatriculare AB – Z – 210 aflat în dotarea Primăriei oraşului Zlatna, în 
conformitate cu rezultatul din expertiza tehnică extrajudiciară înregistrată la Primăria orașului 
Zlatna sub numărul 6853/10.05.2016, după cum urmează: 

- consum de vară 8,16  litri/oră 
- consum de iarnă 8,97 litri/oră 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală și Serviciul Financiar Contabil. 
 

Zlatna, 19 mai 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
    Consilier Medrea Ioan                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 

Prezenta se comunică 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Serviciul Public de 
Gospodărie Comunală, Serviciul Financiar Contabil 
 
 ZA/ZA, 3 ex 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                         
ORAŞUL ZLATNA          
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA NR. 81 
privind completarea inventarului Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – 

oraş Zlatna cu poziția 891 aferentă terenului identificat prin nr. top. 8493 și 8517 
 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 şi 
ţinând cont de faptul că pentru terenul fără carte funciară, identificat prin nr. top. 8493 și 8517, în 
suprafață de 1983 mp., situat în extravilanul satului Runc, 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. 863 lif din 
Legea 287/2009 Codul Civil cu completările și modificările ulterioare, art. 3 al. 4 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 este de acord cu completarea anexei 12 la HG 974/2002, modificată şi 
completată cu HG 245/2012 prin care s-a aprobat inventarul domeniului public al UAT – oraș 
Zlatna cu poziția 891, reprezentând terenul fără carte funciară, identificat prin nr. top. 8493 și 
8517, în suprafață de 1983 mp., situat în extravilanul satului Runc, 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, 19 mai 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. 82 
privind modificarea articolul 9 al. 3 din Regulamentul privind acordarea normei de hrană 

polițiștilor locali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2016 
  

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 Poliţie Locală şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local și ținând cont de faptul că prin HCL 15/2016 s-a aprobat acordarea normei de 
hrană poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Poliţie Locală Zlatna, din Bugetul local aferent 
anului 2016, precum și Regulamentul de acordare. Prin adresa 3293/G/SJ/2016 Instituția 
Prefectului – județul Alba apreciază că la articolul 9 alineatul 3 din Regulament, cazurile în care 
nu se acordă norma de hrană ar trebui limitate doar la situațiile în care intervine suspendarea 
raportului de serviciu., constatată prin act administrativ. Ca urmare a acestor precizări se impune 
modificarea articolului 9 al. 3 din Regulamentul aprobat prin HCL 15/2016; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă cu completările și modificările ulterioare, art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale 
nr. 155/2010 cu completările şi modificările ulterioare, OG 26/1994 privind drepturile de hranã, 
în timp de pace, ale personalului din sectorul de aparãre naţionalã, ordine publicã şi siguranţã 
naţionalã, republicată și HG 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a 
drepturilor prevãzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Articolul 9 al. 3 din Regulamentul privind acordarea normei de hrană polițiștilor 
locale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2016 se modifică și va avea următorul 
cuprins:  
Valoarea financiară nominală zilnică a normelor de hrană nu se acordă în următoarele situaţii: 
-raportul de serviciu/muncă este suspendat, în condiţiile legii; 
-raportul de serviciu/ muncă a încetat. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Financiar 
Contabil, Compartimentul Resurse Umane și Serviciul Poliție Locală. 
 

Zlatna, 19 mai 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
    Consilier Medrea Ioan                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 

Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, dosar arhivă, Compartiment Resurse Umane, 
Serviciul Financiar Contabil, Serviciul Poliţia Locală 
 
ZA/ZA, 3 ex 
 



 
ROMÂNIA     
JUDEŢUL ALBA                                                                                                   
ORAŞUL ZLATNA                            
CONSILIUL LOCAL                                                                            
   

 
 

HOTĂRÂREA NR. 83 
privind Regulamentul de ordine interioară, actualizat, al Serviciului Poliţie Locală Zlatna 

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

al Serviciului Poliţie Locală şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local și Avizul consultativ nr. 950/26.01.2016 al Comisiei Locale de Ordine Publică 
și ținând cont de faptul că prin HCL 16/2016 s-a aprobat Regulamentul de organizare și 
funcționare al Serviciului Poliţie Locală Zlatna și Regulamentul de ordine interioară al 
Serviciului Poliţie Locală Zlatna. Prin adresa 3293/G/SJ/2016 Instituția Prefectului – județul Alba 
apreciază că Regulamentul de ordine interioară trebuie actualizat în conformitate cu ultimele 
modificări ale Statutului Funcționarului public. 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă cu completările și modificările ulterioare, art. 4 al. 4 și 7 din Legea poliţiei locale nr. 
155/2010 cu completările și modificările ulterioare și Legii 188/1999 cu completările și 
modificările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Se aprobă Regulamentul de ordine interioară, actualizat, al Serviciului Poliţie 
Locală Zlatna, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Poliţie 
Locală și Compartimentul Resurse Umane. 
 

Zlatna, 19 mai 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
    Consilier Medrea Ioan                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 
 

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

 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAȘUL ZLATNA         
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 84 
din data de 19 mai 2016 

Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea 
proiectului „ Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba, 2014 -

2020” din cadrul căruia fac parte şi investiţiile menţionate în lista anexată 
Consiliul Local al orașului Zlatna, întrunit în şedinţă ordinară publică, în prezenţa a 14 

consilieri locali; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a 
indicatorilor tehnico - economici şi cofinanţarea locala privind investiţiile aferente UAT – oraș 
Zlatna din cadrul proiectului „ Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul 
Alba, 2014 -2020”; 
 Ţinând cont de prevederile art. 44 alin.1 art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare; 
 Fiind îndeplinite procedurile si prevederile în temeiul art. 36, 38, 39, 45, 46 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publica locală, republicată cu modificările si completările 
ulterioare; 
În temeiul articolului 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată: 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Consiliul Local al UAT – oraș Zlatna aprobă Studiul de Fezabilitate al proiectului 
„ Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba, 2014 -2020” din cadrul 
căruia fac parte şi investiţiile în sistemele de apă şi apă uzată cu indicatorii tehnico - economici 
cuprinşi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiţiilor în UAT – oraș Zlatna, în sumă de 7809,197 mii 
lei, fără TVA. 
Art. 3. Se aprobă participarea UAT – oraș Zlatna, la cofinanţarea investiţiilor cu suma de 
139,786 mii lei , respectiv 1,79% din valoarea investiţiilor menţionată la art. 2.  
Art. 4. Finanţarea obiectivelor de investiţie prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se asigură 
din: fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la 
bugetele locale, contribuţii din fonduri proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituţii 
Financiare Internaţionale sau bănci comerciale. 
Art. 5. Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri care se află în domeniul public al 
UAT – oraș Zlatna. Aceste terenuri (imobile) sunt disponibile exclusiv pentru realizarea 
obiectivelor propuse în proiect. 
Art. 6 . Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte Biroul Dezvotare Investiţii Unitate implementare proiecte Achiziții Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului UAT – oraș Zlatna,. 
Art. 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă public prin grija secretarului localităţii şi se 
transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului Local către: Instituţia Prefectului Judeţului 
Alba, Primarului UAT – oraș Zlatna, Biroului DIUIPAP, SPGC, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară APA ALBA, S.C. APA CTTA S.A. Alba. 
Art. 8. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrative competent potrivit 
prevederilor Legii nr. 554/2004. 
Art. 9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 consilieri din 14 prezenți.  

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
    Consilier Medrea Ioan                                                    Secretar Zavragiu Adina 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA         
ORAŞUL ZLATNA        
CONSILIUL LOCAL                                                                                                               

HOTĂRÂREA NR. 85 
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 119/2015 

Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară publică; 
 Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate 
al 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 prin 
HCL 119/16.12.2015 s-a aprobat preluarea în administrarea Oraşului Zlatna, a bunului imobil 
situat în satul Feneş, nr. 72, identificat în CF. 71452 - Feneş, provenită din conversia pe hârtie a 
CF 107 - Feneş, nr. top. 217 şi 218, în vederea implementării proiectului Conservare, restaurare 
biserica Naşterea Maicii Domnului din sat Feneş, judeţul Alba”, prin Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi    conservarea, 
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – 
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, precum și 
Contractul de administrare şi acord al proprietarului, și mandatarea primarului oraşului Zlatna, 
pentru a semna contractul de administrare şi acordul proprietarului precum și actele subsecvente. 
Prin adresa, înregistrată la Primăria orașului Zlatna sub numărul 481/2016, arhitectul aduce la 
cunoștință că în urma discuțiilor cu consultanții financiari și consultantul general de proiect, 
ținând cont de soluțiile tehnice propuse se impune schimbarea titlului proiectului în Conservare, 
Restaurare şi Reabilitare biserică „Naşterea Maicii Domnului” din sat Feneş, oraş Zlatna, jud. 
Alba fiind inițiat un proiect de hotărâre de modificare a HCL 119/2015. În urma ultimelor 
precizări din Ghidul solicitantului se impune încheierea unui acord de parteneriat între Oraş 
Zlatna - lider de proiect şi Parohia Ortodoxa Feneș, în vederea implementării în comun a 
proiectului, impunându-se adoptarea unei hotărâri în acest sens și implicit abrogarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 119/2015. 

 Având în vedere prevederile prevederile art. 64 din Legea 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.2 lit, d, alin.6 lit.a, pct.10 
din Legea nr. 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: Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2015 se abrogă. 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public de 
Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna, activitatea Administrarea Domeniului Public şi Privat, 
Biroul Financiar Contabil și Biroul Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții 
Publice. 

Zlatna, 19 mai 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, BFCIT, Biroului Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice, 
Parohia Ortodoxă Feneş, Se afişează la sediul Primăriei 
 
 ZA/ZA, 4 ex 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA                                                                                
CONSILIUL LOCAL                         
 
                                                                                        

HOTĂRÂREA NR. 86 
privind aprobarea proiectului „Conservare, Restaurare şi Reabilitare biserică Naşterea 

Maicii Domnului din sat Feneş, oraş Zlatna, jud. Alba”, a cheltuielilor legate de proiect şi de 
aprobare a acordului de parteneriat 

 
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 
Biroul Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice şi Raportul de 
avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că există 
oportunitatea de finanţare a proiectului „Conservare, Restaurare şi Reabilitare biserică Naşterea 
Maicii Domnului din sat Feneş, oraş Zlatna, jud. Alba”, prin Programul Operaţional Regional 
2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, nr. apelului de proiecte 1 

 Parohia Ortodoxă Română din satul Feneş, deţine în proprietate Biserica cu hramul 
„Naşterea Maicii Domnului” şi terenul aferent, Biserica fiind înscrisă la poziţia 393, Cod LMI 
AB-II-m-A-00218 în lista monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul Ministerului Cultelor şi 
Culturii nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizatã, şi a Listei 
monumentelor istorice dispãrute. Biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, din satul 
Feneş, monument istoric, necesită lucrări de Conservare, restaurare şi reabilitare, iar pentru 
obţinerea finanţării, aplicant eligibil este administraţia locală, ca urmare se impune aprobarea 
proiectului „Conservare, Restaurare şi Reabilitare biserică Naşterea Maicii Domnului din sat 
Feneş, oraş Zlatna, jud. Alba”, a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea acordului de 
parteneriat cu Parohia Ortodoxa Feneș   
Având în vedere prevederile Ghidul solicitantului aferent Programul Operaţional Regional 2014 – 
2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, nr. apelului de proiecte 1, art. 45 din 
Legea 273/2006 a finanţelor publice locale, cu completările şi modificările ulterioare şi 
prevederile art. 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit. a pct. 10 din Legea nr. 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 proiectul „Conservare, Restaurare şi Reabilitare biserică Naşterea Maicii 
Domnului din sat Feneş, oraş Zlatna, jud. Alba ”  în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi 
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 
5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, nr. 
apelului de proiecte 1 
 
ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Oraş Zlatna - lider de proiect şi Parohia Ortodoxa 
Feneș, în vederea implementării în comun a proiectului „Conservare, Restaurare şi Reabilitare 



biserică "Naşterea Maicii Domnului din sat Feneş, oraş Zlatna, jud. Alba ”,  conform Acordului 
de parteneriat 7355/19.05.2016 care face parte integrantă din prezenta hotărâre – Anexa 2.  
 
ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Conservare, Restaurare şi Reabilitare biserică 
"Na şterea Maicii Domnului din sat Feneş, oraş Zlatna, jud. Alba ” , în cuantum de 1.748.112 
lei (inclusiv TVA) – Anexa 1. 
 
ART 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a ORAŞULUI ZLATNA, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului,în cuantum de 34.962,24 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Conservare, 
Restaurare şi Reabilitare biserică "Naşterea Maicii Domnului din sat Feneş, oraş Zlatna, 
jud. Alba” - Anexa 1. 
 
ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
„Conservare, Restaurare şi Reabilitare biserică "Na şterea Maicii Domnului din sat Feneş, 
oraş Zlatna, jud. Alba ” , pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din 
bugetul local al Oraşului Zlatna. 
 
ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
ART 7. Se împuternicește primarul UAT – oraș Zlatna ing. Ponoran Silviu, să semeneze toate 
actele necesare şi contractul de finanţare în numele Orasului Zlatna şi al Partenerului. 
 
ART 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul orașului la Instituţia Prefectului - 
judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL, Serviciul Financiar Contabil, Biroul 
Dezvoltare Investiţii Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice, Parohia Ortodoxă Feneş, 
Se afişează la sediul Primăriei 

 
Art. 9: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Dezvoltare Investiţii 
Unitate Implementare Proiecte Achiziții Publice, Serviciul Financiar Contabil, Serviciul Public 
de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 19 mai 2016, cu un număr de 14 voturi pentru, din totalul 
de 14 consilieri prezenţi. 
 
 

Zlatna, 19 mai 2016 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Medrea Ioan                                                     Secretar Zavragiu Adina 
 

 
 
ZA/ZA 
4 ex 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                       
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL                                   
   

HOTĂRÂREA  
nr . 87 din 19 mai 2016 

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 400.000 lei 
    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. 
c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 
273/2606 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
    Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
    Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
    Ținând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 
convenţii, 
    Luând act de:  

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Orașului, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr . 7278/18.05.2016; 

 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr . 7279/18.05.2016; 
 
c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,  

    constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de 
interes local, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârile Consiliului 
Local: 

- nr. 15/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul 
Zlatna şi localităţile aparţinătoare”, a bugetului proiectului precum și participarea UAT – 
oraș Zlatna la finanţarea proiectului  

- nr. 123/2010 privind modificarea Hotârârii nr. 15/2009, prevăzute în anexa la prezenta, 

 
    Consiliul Local al orașului Zlatna , adoptă prezenta hotărâre. 

 
 
Art. 1.  - Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 400.000 lei, cu o 
maturitate de 5 ani. 

 
 



Art. 2. - Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea 
investiţiei publice de interes local „Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Zlatna şi localităţile 
aparţinătoare” Cod SMIS 4475. 

  
Art. 3.  - Din bugetul local al Orașului Zlatna se asigură integral plata:  

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.  

Art. 4.  - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Orașului Zlatna următoarele date:  

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 
completări ale acesteia; 
b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a Orașului Zlatna; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 
rambursare a finanţării rambursabile; 
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.  

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 
trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 
 
 
Art. 5.  - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Orașului Zlatna. 
 
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului, în termenul 
prevăzut de lege, primarului orașului şi prefectului judeţului Alba şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afișare la avizierul Primăriei, precum şi pe pagina de internet www primaria - 
zlatna.ro    

Zlatna, 19 mai 2016 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
    Consilier Medrea Ioan                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 

ZA/ZA, 4 ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA                         
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARAREA NR. 88 

privind respingerea Proiectului de hotărâre ce vizează efectuarea unui schimb de terenuri 
 

 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. 

Prin HCL 47/2016 s-a însușit  Documentaţia tehnică de parcelare a imobilului înscris în 
C.F. nr. 73048, nr. cad. 293 pădure, în suprafață de 21993 mp., proprietar tabular Primăria 
oraşului Zlatna cu formarea a două loturi, dintre care Lotul nr. 1 – nr. cad. nou 293 / 1 – pădure 
cu suprafaţa de 12986 mp., urmând a face obiectul schimbului. 

S-au întocmit Rapoartele de evaluare aferente imobilelor care fac obiectul schimbului, 
înregistrate la Primăria orașului Zlatna sub nr. 7018/2016 și 7019/2016 din care rezultă 
următoarele valori ale terenurilor: 

1. 104.577,55 lei pentru terenul cu vegetație forestieră, în suprafață de 12986 mp., proprietar Orașul 
Zlatna 

2. 127.390 lei pentru terenurile în suprafață totală de 17.969 mp., proprietar Mănăstirea Buna 
Vestire Pătrângeni 

În urma analizării cantității, calității și prețului de piață al materialului lemnos de pe terenul 
aflat în proprietatea publică a UAT - oraș Zlatna, Consiliul Local apreciază că valoarea de piață 
este mult superioară celei din expertiză și solicită întocmirea unei contraexpertize. 
Având în vedere prevederile art. 4 din Legea 213/1998, art. 554 din Legea 287/2009, 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 respinge Proiectul de hotârârea privind însușirea Rapoartele de evaluare, 
înregistrate la Primăria orașului Zlatna sub numărul 7018/.2016 și sub numărul 7019/.2016, precum și 
propunerea de efectuare a unui schimb de teren în baza evaluărilor menționate. 
Art. 2: Consiliul Local aprobă întocmirea unei contraexpertize, destinată să verifice unele aspecte din 
expertiizele respinse.  
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul Dezvoltare investiții 
Unitate implementare proiecte Achiziții Publice. 

Zlatna, 19 mai 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, Mănăstirea Buna Vestire Pătrângeni, ZA/ZA 4 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 89 

privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Romano – Catolice 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 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 4472//2016, Parohia 
Romano – Catolică Zlatna, solicită acordarea unui sprijin financiar pentru proiectul  Reparații la 
instalația electrică a Bisericii Romano – Catolice Zlatna; 

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 5719,19 lei Parohiei 
Romano – Catolice Zlatna, pentru proiectul  Reparații la instalația electrică a Bisericii Romano 
– Catolice Zlatna; 

Art. 2. Parohia Romano – Catolică Zlatna, 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, 19 mai 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, Parohia Romano - Catolică 
ZlatnaZA/ZA, 4 ex 
 


