
ROMÂNIA 
JUDE ULăALBAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
ORAŞULăZLATNA                          
CONSILIUL LOCAL                                                                                              
 

 

HOT RÂREAăNR.ă97 

privind rectificarea Bugetul Local pe anul 2016 
 

ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatna,ăjude ulăAlba,ăîntrunităînăşedin ăordinar ăpublic ; 
 V zândă Proiectulă deă hot râreă ini iată deă primarulă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitate al 
ServiciuluiăFinanciarăContabilăşiăRaportulădeăavizareăalăcomisieiădeăspecialitateădinăcadrulăConsiliuluiă
Locală iăHCLă13/28.01.2016ăprinăcareăs-a aprobat Bugetul Local pe anul 2016; 

Având în vedere prevederile art. 19 al. 2 din Legea 273/2006 a finan eloră publiceă localeă
republicat , art.ă36ăal.ă2ălităbăşiăal.ă4ălităaădinăLegeaă215/2001ărepublicat ; 
 Înătemeiulăart.ă45ăal.ă1ădinăLegeaă215/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat  
 

HOT R ŞTE 
 
Art.ă1:ăConsiliulăLocalăaprob ărectificareaăBugetuluiăLocalăpeăanulă2016,ăprinămodificareaăanexeloră1ăşiă
3,ăp r iăintegrateădinăprezentaăhot râre,ădup ăcumăurmeaz : 

anexa 1:ăBugetulăLocalăpeăanulă2016,ăcuprinzândăcaăp r iăintegranteăanexele: 
1A – Sec ineaădeăfunc ionare 
1B – Sec iuneaădeădezvoltare 

Anexa 3:ăProgramulădeăinvesti iiăpubliceăpeăanulă2016 
Art.ă2:ăCuăducereaă laă îndeplinireăaăprezenteiăseă împuterniceşteăServiciuluiăFinanciarăContabil,ă

BirouăDIUIPAP,ăSPGCL,ăCompartimentăRU,ădinăcadrulăPrim rieiăoraşuluiăZlatna. 
 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
Seăcomunic  la: 
Institu iaăPrefectuluiă- jude ulăAlba 
Primar,ăDosarăarhiv ,ăDosarăşedin  
Serviciului Financiar Contabil, Birou DIUIPAP, SPGCL, Compartiment RU 
Seăafişeaz ălaăsediulăPrim riei,ăcuăprocesăverbalădeăafişare,ăRECLăpentruăîndeplinireaăprocedurilorădeă
publicitateăelectronic  
 
ZA/ZA, 3 ex 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDE ULăALBAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
ORAŞULăZLATNA                           
CONSILIUL LOCAL         

 
HOT RÂREAăNR.ă98 

privindăaprobareaăContuluiădeăexecu ieălaă30.06.2016 
 

ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatna,ăjude ulăAlba,ăîntrunităînăşedin ăpublic ăordinar ; 
 V zândă Proiectulă deă hot râreă ini iată deă primarulă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitateă ală
ServiciuluiăFinanciarăContabilăşiăRaportulădeăavizareăalăComisieiădeăspecialitate din cadrul Consiliului 
Local; 
 Avândă înă vedereă prevederileă art.ă 49ă al.ă 12,ă 13ă dină Legeaă 273/2006ă privindă finan eleă publiceă
locale,ăcuăcomplet rileăşiămodific rileăulterioareăşiăart.ă36ăal.ă2ălităbăşiăală4ălităaădinăLegeaă215/2001ăaă
administra ieiăpubliceălocale,ărepublicat  

Înătemeiulăart.ă45ăal.ă1ădinăLegeaă215/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat , 
 

HOT R ŞTE 

 
 Art.ă1:ăSeăaprob ăContulădeăexecu ieălaă30.06.2016,ă ăconformăanexeloră1ăşiă2,ăp r iă integranteă
dinăprezentaăhot râre: 

anexa 1: BugetulăLocalăcuăSec ineaădeăfunc ionareăşiăSec iuneaădeădezvoltare 

anexa 2:ăBugetulădeăvenituriăşiăcheltuieliăalăinstitu iilorăpubliceăşiăactivit ilorăfinan ateăintegrală
sauăpar ialădinăvenituriăpropriiădeălaăBugetulălocal,ăcuăSec ineaădeăfunc ionareăşiăSec iuneaădeădezvoltare 

Art.ă2:ăCuăducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăseăîmputerniceşteăServiciulăFinanciarăContabil,ădină
cadrulăPrim rieiăoraşuluiăZlatna. 

 
Zlatna, 28 iulie 2016 

    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       Contrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
Seăcomunic  la: 
Institu iaăPrefectuluiă- jude ulăAlba 
Primar,ăDosarăarhiv ,ăDosarăşedin  
Serviciului Financiar Contabil, Birou DIUIPAP, SPGCL, Compartiment RU 
Seăafişeaz ălaăsediulăPrim riei,ăcuăprocesăverbalădeăafişare,ăRECLăpentruăîndeplinireaăprocedurilorădeă
publicitateăelectronic  
 
ZA/ZA, 3 ex 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA           
JUDE ULăALBAă 
ORAŞULăZLATNAă 
CONSILIUL LOCAL  
 

HOT RÂREAăNR.ă99 
închiriereaăsuprafe eiădeă16ămp.ăterenăsituatălaăadresaăZlatna,ăstr.ăGeorgeăCoşbuc,ănr.ă1ăB,ăproprietară

tabularăDomeniulăPublicăalăUnit iiăAdministrativăTeritorialeă- oraşăZlatna 
 

ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatna,ăjude ulăAlba,ăîntrunităînăşedin ăordinar ăpublic ;ă 
V zândă Proiectulă deă hot râreă ini iată deă primarulă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitateă ală

ServiciuluiăPublicădeăGospod rieăComunal ăalăoraşuluiăZlatnaănr.ă8439ă/ă2016,ăşiăRaportulădeăavizareăală
comisiei de specialitate din cadrul Consiliuluiă Locală şiă inândă contă deă faptulă c ă aă fostă înregistrat ă oă
solicitareă privindă închiriereaă uneiă suprafe eă deă teren,ă înă incintaă complexuluiă Zlatnaă Sportă Center,ă înă
scopulăcomercializ riiădeăproduseăalimentareăpeăperioadaăsezonuluiăestival.ă 

Având în vedereăprevederileăart.ă36ăal.ă2ălităbăşiăc,ăal.ă5ălităbăşiăart.ă123ădinăLegeaă215ă/ă2001ă
republicat ; 

Înătemeiulăart.ă45ăal.ă1ădinăLegeaă215ă/ă2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat ă 
HOT R ŞTE 

Art. 1 : ConsiliulăLocalăaprob ăînchiriereaăsuprafe eiăde 16 mp. teren situat la adresa Zlatna, str. 
GeorgeăCoşbuc,ănr.ă1ăB,ăproprietarătabularăDomeniulăPublicăalăUnit iiăAdministrativăTeritorialeă- oraşă
Zlatna,ăînăscopulăamlas riiăunuiăchioşcăpentruădesfacereaăproduselorăalimentare.ă 

Art. 2: În vederea organiz riiă licita ieiă deă închiriereă aă terenului,ă identificată laă articolulă 1ă ală
prezenteiăhot râriăseăaprob :ă 

- Studiulădeăoportunitate,ăînscrisăînăanexaă1,ăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râreă 
- Caietulădeăsarcini,ăînscrisăînăanexaă2,ăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râreă 
- Modelulă deă contractă deă închiriere,ă înscrisă înă anexaă 3,ă parteă integrant ă dină prezentaă

hot râreă 
Art. 3: Perioadaădeăînchiriereăesteădeămaximumă3ăluni,ăproceduraădeălicita ieăvaăfiăreluat ăanuală

anterior sezonului estival.  
Art. 4: Pre ulăminimădeăpornireăalălicita ieiăesteădeă30ăleiă/ămpă/ălun ă 
Art. 5: Seădesemneaz ă comisiaă deă licita ieă înă urm toareaă componen :ă dl.ăVin anăPetruă - şefă

ServiciuăPublicădeăGospod rieăComunal ă- preşedinte,ădl.ăIancuăCosmină- SPGC - secretarăşiăurm toriiă
membri:ă dl.ăCorpadeăDragoşă – ServiciulăFinanciarăContabil,ăPuiule ăAdriană - Consilieră local,ăClon aă
Nicolae - Consilierălocal,ăprecumăşiăurm toriiămembriiăsuplean i:ăd-na Vlad Ana – Birou D.I.  

Art. 6: CuăducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăseăîmputerniceşteăServiciulăPublicădeăGospod rieă
Comunal ăalăoraşuluiăZlatna,ăBiroulăBFCITăşiăpersoaneleănominalizate.ă 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
 
Seă comunic ă :ă Institu iaă Prefectuluiă - jude ulă Alba,ă Primar,ă Dosară arhiv ,ă Dosară şedin ,ă Serviciulă
Financiar Contabil, Birou DI, SPGCL persoane nominalizate, ZA/ZA 3 ex 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA          
JUDE ULăALBAă 
ORAŞULăZLATNAă 
CONSILIUL LOCAL  
 

HOT RÂREAăNR.ă100 
privindătipurileădeătransportădeăpersoane,ăceăseăpotăefectuaăcuăceleă2ămicrobuzeădinădotareaăPrim rieiă

ora uluiăZlatna 
 

ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatna,ăjude ulăAlba,ăîntrunităînăşedin ăordinar ăpublic ;ă 
V zândă Proiectulă deă hot râreă ini iată deă primarulă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitateă ală

ServiciuluiăPublicădeăGospod rieăComunal ă ală oraşuluiăZlatna,ă şiăRaportulădeă avizareă ală comisieiă deă
specialitate din cadrul Consiliului Localăşiă inândăcontădeăfaptulăc ăpentruăefectuareaătransportuluiădeă
persoaneăşiăm rfuriăesteănecesar ăob inereaălicen eiădeătransport.ă 

Având în vedere prevederile Cap III Accesul la piaţa transportului rutier din Ordinul M.T.I. nr. 
980/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 
organizareaăşiăefectuareaătransporturilorărutiereăşiăaăactivit ilorăconexeăacestoraăstabiliteăprinăO.G.ănr.ă
27ă/ă2011,ăpentruăaăefectuaătransportădeăpersoaneăesteănecesar ăob inereaălicen elorădeătransport,ăprecumă
iăart.ă11ăal.ă1ălităp,ăart.ă18ăindiceă1ă iăart.ă24ăal.ă1ădinăO.G.ănr.ă27ă2011,ăpentruăaăefectuaătransportădeă

persoaneă esteă necesar ă ob inereaă licen eloră deă transport,ă precumă iă art.ă 2ă punctulă 2ă iă art.ă 3ă dină
Regulamentul CE nr.ă1071/2009ăO.G.ănr.ă27/2011,ădeăstabilireăaăunorănormeăcomuneăprivindăcondi iileă
careă trebuieă îndepliniteă pentruă exercitareaă ocupa ieiă deă operatoră deă transportă rutieră şiă deă abrogareă aă
Directivei 96/26/CE a Consiliului Europei 

Înătemeiulăart.ă45ăal.ă1ădinăLegeaă215ă/ă2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat ă 
 
 

HOT R ŞTE 
 
Art. 1 : ConsiliulăLocalăaprob ăurm toareleătipuriădeătransportădeăpersoane,ăceăseăpotăefectuaăcuă

cele 2 microbuze dinădotareaăPrim rieiăora uluiăZlatna,ăastfel: 
- transportulăelevilorălaăşiădeălaăşcoal  
- transportulăelevilorăpentruăevenimenteăşcolare 
- transportul elevilor în excursii 
- transportul sportivior din cadrul UAT - Zlatna la meciurile din deplasare  
- transportul ocazionalădeăpersonaeăpeăbaz ădeăînchiriereăconformătarifelorăaprobateă 

Art. 2: CuăducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăseăîmputerniceşteăServiciulăPublicădeăGospod rieă
Comunal ăalăoraşuluiăZlatna,ăServiciulăFinanciară- Contabil  

 
 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 
 

Seă comunic ă :ă Institu iaă Prefectuluiă - jude ulă Alba,ă Primar,ă Dosară arhiv ,ă Dosară şedin ă Serviciulă
Financiar - Contabil, SPGC, d-na Vlad Ana 
ZA/ZA, 3 ex 
 
 
 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20106124


ROMÂNIA           
JUDE ULăALBAă 
ORAŞULăZLATNAă 
CONSILIUL LOCAL  
 

HOT RÂREAăNR.ă101 
privindătarifeleăpentruăînchiriereaăC minuluiăCulturalădinăsatulăFeneş 

 
 

ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatna,ăjude ulăAlba,ăîntrunităînăşedin ăordinar ăpublic ;ă 
V zândă Proiectulă deă hot râreă ini iată deă primarulă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitateă ală

SPGC – ADPP nr. 8438/14.06.2016, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliuluiă Locală şiă inândă contă deă faptulă c ă exist ă numeroaseă solicit riă deă închiriereă aă C minuluiă
Culturală dină satulă Feneşă pentruă organizareaă unoră evenimente:ă cursuri,ă baluri,ă seminarii,ă etc.)ă dreptă
pentru care se impune stabilirea unui tarif de închiriere.  

Avândă înă vedereă prevederileă art.ă 36ă al.ă 2ă lită c,ă al.ă 5ă lită aă şiă bă dină Legeaă 215ă /ă 2001ă a 
administra ieiă publiceă locale republicat ,ă art.ă 486ă al.ă 2ă ală Legiiă 227/2015, privind Codul Fiscal cu 
complet rileă iămodific rileăulterioare; 

În temeiulăart.ă45ăal.ă1ădinăLegeaă215ă/ă2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat  
 

HOT R ŞTE 

Art. 1: Seăaprob ătarifeleăpentruăînchiriereaăC minuluiăCulturalădinăsatulăFeneşăpentruădiferiteă
evenimenteădup ăcumăurmeaz : 
Nr. crt. Evenimentul organizat Taxaăpropus ă Garan ieălei 
1. Nunt  3500 lei 1.000 
2. Hor ă r neasc  1000 lei / zi 1.000 
3. Mas ăfestiv ,ăcursăfestiv 50ăleiă/ăor  300 
4. Botez, majorat 50ăleiă/ăor  1.000 
5. Adunareăpopular  100ăleiă/ăor  300 
6. Poman  100 lei / zi 300 
Taxaă re inut ă cuă titlulă deă garan ieă vaă fiă restituit ă solicitantuluiă laă predareaă înă buneă condi iuniă şiă f r ă
pagubeămaterialeăaătuturorăspa iilorăşiăobiectivelorăceăapar inăc minului.ă 

Art. 2:  Înăvedereaăajust rii,ăcuăceleritate,ăaătaxelorădeăînchiriereăînăconformitate cu consumurile 
realeă aferenteă evenimentelor,ă Serviciulă Publică deă Gospod rieă Comunal ă – activitatea Administrarea 
DomeniuluiăPublică iăPrivatăvaăinstituiăunăRegistruăspecialăalăconsumurilorădinăcadrulăactivelorăC mină
CulturalăFene ă iăSalaădeăFestivit iăAmpelum. 

Art. 3: CuăducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăseăîmputerniceşteăServiciulăPublicădeăGospod rieă
Comunal ăalăoraşuluiăZlatna,ăactivitateaăAdministrareaăDomeniuluiăPublicăşiăPrivat,ăServiciulăFinanciară
– Contabil Zlatna. 

 
Zlatna, 28 iulie 2016 

    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
Seăcomunic ă:ăInstitu iaăPrefectuluiă- jude ulăAlba,ăPrimar,ăDosarăarhiv ,ăDosarăşedin ăBirouăServiciulă
Financiar Contabil, Birou DI, SPGC – ADPP  
ZA/ZA, 3 ex 
 



ROMÂNIA                                                                     
JUDE ULăALBAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
ORAŞULăZLATNA  
CONSILIUL LOCAL  

 
 

HOT RÂREAăNR.ă102 
privindăefectuareaăunuiăschimbădeăterenuriăîntreăM n stireaă„BunaăVestire”ăP trîngeniă iăOra ulăZlatna 

ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatna,ăjude ulăAlba,ăîntrunităînăşedin ăordinar ăpublic ;ă 
V zândă Proiectulă deă hot râreă ini iată deă primarulă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitateă ală

SPGC – ADPPJ,ăRaportulădeăavizareăalăcomisieiădeăspecialitateădinăcadrulăConsiliuluiăLocalăşiă ținând 
contădeă faptulă c ă înă şedin aăConsiliuluiăLocalădinădataădeă23.12.2015ă s-a avizat favorabil cererea nr. 
15746ă /ă 2015,ă aă M n stiriiă „Bunaă Vestire”ă P trîngeniă reprezentat ă prină stare aă Mardareă Feliciaă
Emiliana,ăcareăsolicit ă realizareaăunuiăschimbădeă teren,ă întreăM n stireăşiăOraşulăZlatna.ăPrinăcerereaă
menționat ,ăM n stireaăsolicit ăoăparcel ădeă12986ămp.,ădinăsuprafațaătotal ădeă21993ămp.ăînscris ăînă
C.F. nr. 73048 – Zlatna,ăterenăcuăvegeta ieăforestier ,ăavândăproprietarătabularăPrim riaăoraşuluiăZlatna,ă
terenă adiacentă M n stirii.ă Ofer ă laă schimbă suprafa aă total ă deă 17.969ă mp.ă înscris ă în urm toareleă
extraseădeăcarteăfunciar :ăCFă73038,ăCFă70102,ăCFă70103,ăCFă72636,ăCFă72637ătoateăavândăproprietară
tabularăM n stireaăBunaăVestireăP trângeni.ăPrinăHCLă47ă/ă2016ăs-aăînsuşităDocumenta iaătehnic ădeă
parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 73048,ă nr.ă cad.ă 293ă p dure,ă înă suprafaț ă deă 21993ă mp,ă
proprietarătabularăPrim riaăoraşuluiăZlatnaăcuăformareaăaădou ăloturi,ădintreăcareăLotulănr.ă1ă– nr. cad. 
nou 293 / 1 – p dureăcuăsuprafa aădeă12986ămp.,ăurmândăaăfaceăobiectulăschimbului. 

S-au întocmit Rapoartele de evaluare aferente imobilelor care fac obiectul schimbului, 
înregistrateălaăPrim riaăoraşuluiăZlatnaăsubănr.ă7018ă/ă2016ăşiă7019ă/ă2016ădinăcareărezult ăurm toareleă
valori ale terenurilor. Rapoartele de evaluare au fost întocmite de S.C. EVALUAR EXPERT S.R.L. prin 
expertăevaluatorăautorizatăANEVAR,ăCÂNDEAăLIDIA,ănr.ădeălegitima ieă11185. 

1. 104.577,55 lei pentru terenul cu vegetațieă forestier ,ă înă suprafa ă deă 12986ămp,ă proprietară
OraşulăZlatnaă 

2. 127.390 lei pentru terenurile în suprafaț ă total ădeă17.969ămp,ăproprietarăM n stireaăBunaă
VestireăP trângeni 

Prin HCL88/2016 s-a respins Proiectulă deă hotârâreaă privindă însu ireaă Rapoarteloră deă evaluare,ă
înregistrateă laă Prim riaă ora uluiă Zlatnaă subă num rulă 7018/.2016ă iă subă num rulă 7019/.2016,ă precumă i 
propunereaă deă efectuareă aă unuiă schimbă deă terenă înă bazaă evalu riloră men ionateă iă s-a propus întocmirea unei 
contraexpertize.  

S-aăcomandatăoăcontraexpertiz ,ăîntocmindu-se Rapoartele de evaluare aferente imobilelor care 
fac obiectul schimbului, înregistrateă laă Prim riaă oraşuluiă Zlatnaă subă nr.ă 8636ă /.21.06.2016ă şiă 8635ă
/.21.06.2016ădinăcareărezult ăurm toareleăvaloriăaleăterenurilor:ă 

1. 154.350 lei pentru terenul cu vegetațieăforestier ,ăînăsuprafaț ădeă12986ămp.ăproprietarăOraşulă
Zlatna.  

2. 145.250 lei pentru terenurile în suprafaț ă total ădeă17.969ămp,ăproprietarăM n stireaăBunaă
VestireăP trângeni.ă 

Rapoartele de evaluare au fost întocmite de P.F.A. RADU CARMEN CONSULT prin ec. 
RADUăCARMEN,ămembruătitularăU.N.E.A.R.,ănr.ădeălegitima ieă15644. 

 
Având în vedere prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998, art. 554 din Legea 287 / 2009, art. 36 

al.ă2ălităcăşiăal.ă9,ăart.ă119ăşiăart.ă121ădinăLegeaă215ă/ă2001ărepublicat ;  
Înătemeiulăart.ă45ăal.ă1ădinăLegeaă215ă/ă2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat ă 
 



 
HOT R ŞTE 

 
Art.ă1:ăConsiliulălocalărespingeăProiectulădeăhot râreăprivindăînsu ireaăRapoartelorădeăevaluare,ă

înregistrateălaăPrim riaăoraşuluiăZlatnaăsubănum rulă8636/21.06.2016ăşiăsubănum rulă8635/21.06.2016ă
iăefectuareaăschimbădeăterenuriăîntreăOra ulăZlatnaă iăM n stireaăBuna Vestire P trângeni. 

Art.ă4:ăCuăducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăseăîmputerniceşteăSPGCă- ADPP, Biroul Dezvoltare 
investi iiăUnitateăimplementareăproiecteăAchiziții Publice.  

 
 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăă                                                           Contrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
Seă comunic ă la:Institu iaă Prefectuluiă – jude ulăAlba,ă Primar,ă Dosară arhiv ,ă Dosară şedin ,ă Serviciulă
Financiar Contabil, SPGC – ADPP,ăM n stireaăBunaăVestireăP trângeni 
 
ZA/ZA 3 ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDE ULăALBA 
ORAŞULăZLATNA        
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOT RÂREAăNR.ă103 
 

privindăaprobareaădocumenta ieiădeălicita ieăpentruădelegareaăprinăconcesiuneăaăgestiuniiăunorăactivit iă
componenteăaleăserviciuluiădeăsalubrizareăînăjude ulăAlba,ărespectivădeăcolectareă iătransportăaă

deşeurilorămunicipaleăşiăaăunorăfluxuriăspecialeădeădeşeuri 
  

 

ConsiliulăLocalăalăOraşuluiăZlatnaă întrunităînăşedin aăordinar ăpublic ,ăînădataădeă28ăiulieă2016; 
 
Analizând: 

- Expunereaădeămotiveă iăproiectulădeăhot râreăprivindăaprobareaădocumenta ieiăăădeălicita ieă
pentruă delegareaă prină concesiuneă aă gestiuniiă unoră activit iă componenteă aleă serviciului de 
salubrizareă înă jude ulăAlba,ă respectivădeăcolectareă iă transportăaăde eurilorămunicipaleă iă aă
unorăfluxuriăspecialeădeăde euri; 

- Raportulă deă specialitateă nr.ă 9180/30.06.2016,ă laă proiectulă deă hot râreă privindă ă aprobareaă
documenta ieiă ă ă deă licita ieă pentruă delegareaă prină concesiuneă aă gestiuniiă unoră activit iă
componenteăaleăserviciuluiădeăsalubrizareăînăjude ulăAlba,ărespectivădeăcolectareăşiătransportă
aădeşeurilorămunicipaleă iăaăunorăfluxuriăspecialeădeădeşeuri; 

 
V zândăsolicitareaăAsocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă„SALUBRISăALBA”ătransmis ăsubănr.ă
18/29.06.2016,ăînregistrat ălaăPrim riaăoraşuluiăZlatnaăsubănr.ă9089/29.06.2016ăprivindătransmitereaă
documentelorăaferenteăorganiz riiăproceduriiădeălicita ieăprivindăcolectareaăseparat ăşiătransportulă
deşeurilorăînăjude ulăAlba; 
 

inândăcontădeăprevederile: 
- Actuluiăconstitutivă şiăStatutuluiăAsocia ieiădeăDezvoltareă Intercomunitar ă“SalubrisăAlba”,ă

înscris ăînăRegistrulăAsocia ilorăşiăFunda iilorăaflatălaăgrefaăJudec torieiăAlbaăIuliaăconformă
Certificatuluiădeăînscriereăăaăpersoaneiăjuridiceăf r ăscopăpatrimonialănr.ă1126/A/07.08.2009;ă 

 
Având în vedere prevederile: 

 Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;  
 Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilorăreferitoareălaăatribuireaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic /acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privindăachizi iileăpubliceă; 

 Legiiănr.ă51/2006ăaăserviciilorăcomunitareădeăutilit iăpublice,ărepublicat ; 
 

În temeiul art. 36 (2), ale art. 45 (2) lit.ă „d”ă siă aleă art.ă 115ă (1),ă lit.ă „b”ă dină Legeaă nr.ă 215/2001ă aă
administra ieiăpubliceălocale,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare: 

 
 
 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art. 1 Se aproba caietul de sarcini pentru Lotul 3, Zona 3 aferentă licita ieiă deădelegareă prin 

concesiuneă aă gestiuniiă unoră activit iă componenteă aleă serviciuluiă deă salubrizareă înă jude ulă Alba,ă
respectivădeăcolectareăşiătransportăaădeşeurilorămunicipaleăşiăaăunorăfluxuriăspecialeădeădeşeuriă; 

Art. 2  Se aproba Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru judetul Alba, precum si 
indicatoriiă deă performan ă şiă nivelulă penalit iloră aferenteă pentruă Serviciulă publică deă salubrizareă
delegat; 

Art. 3  Se aproba Contractul-cadru pentru Lotul 3, Zona 3 aferentă licita ieiădeădelegareăprină
concesiune a gestiuniiă unoră activit iă componenteă aleă serviciuluiă deă salubrizareă înă jude ulă Alba,ă
respectivădeăcolectareăşiătransportăaădeşeurilorămunicipaleă iăaăunorăfluxuriăspecialeădeădeşeuri,ăprecumă
si contraven iileă înădomeniulăServiciuluiă deă salubrizareădelegată pentruăoperatoriiă economiciă şiă pentruă
utilizatori,ăprecumăşiăcuantumulăsanc iuniloră(amenzilor)ăaplicateăacestoraă; 

Art. 4  Seăaprob ăcondi iileădeăparticipareăşiăcriteriileădeăselec ieăaăoperatorilorăeconomici; 
  Art. 5 Seă aprob ă stabilireaă redeven eiă înă cuantumă deă 5șă dină cifraă deă afaceriă realizat ă deă
operatorulă economică delegată peă razaă teritorial ă corespunz toareă fiec ruiă UATă componentă ală ADIă
Salubris Alba ; 
 Art. 6  Seăaprob ăstabilireaătaxeiădeăadministrareăpl tit ădeăc treăoperatoriiăeconomiciădelega iă
in cuantumădeă0,75șădinăcifraădeăafaceriă realizat ădinăServiciulădeăsalubrizareădelegatăpentruă jude ulă
Alba pe  Lotul 3, Zona 3, c treăADIăSalubrisăAlbaă; 
 Art. 7 Se acorda un mandat special, în conformitate cu prevederile art. 22, alin. (1) din Statutul 
ADI SalubrisăAlba,ă reprezentantuluiă legală ală oraşuluiă Zlatnaă pentruă aă votaă înăAdunareaă General ă aă
Asocia ieiă hot rârileă privindă delegareaă prină concesiuneă aă gestiuniiă unoră activit iă componenteă aleă
serviciuluiădeăsalubrizareăînăjude ulăAlba,ărespectivădeăcolectareăşiătransportăaăde eurilorămunicipaleăşiăaă
unorăfluxuriăspecialeădeădeşeuriă; 

Art. 8  Cuă ducereaă laă îndeplinireă aă prezenteiă hot râriă seă ins rcineaz ă Biroulă DIUIPAPă şiă
Serviciul SPGC, Serviciul FC 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăă                                                    Contrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

          

 

         Prezentaăhot râreăseăcomunic ă: 
- Institu ieiăPrefectuluiăă- jude ulăAlba ; 
- Asocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitareăSalubrisăAlbaă; 
- Consiliuluiăjude eanăAlbaă; 
- PrimaruluiăoraşuluiăZlatna,ăSPGC,ăBirouăDI,ăServiciulăFinanciarăContabil 
ZA/ZA, 3 ex 
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JUDE ULăALBA 
ORA ULăZLATNA        
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HOT RÂREAăNR. 104 
privindăStrategiaădeătarifareăpentruăserviciileădeăap ă iăap ăuzat ăfurnizateădeăOperatorulăRegionalăS.C.ă

APA C.T.T.A. S.A. Alba, pentru perioada 2017-2022ă iăacordareaăunuiămandatăspecialăDomnuluiă
Ponoran Silviu - primarăalăOra uluiăZlatnaăreprezentantul Consiliului Local Zlatna în Adunarea 

general ăaăAsocia ieiă,,ApaăAlba" 
ConsiliulăLocalăalăora uluiăZlatna,ăîntrunităînăşedin ăordinar ăpublic ălaădataădeă28ăiulieă2016ă 
Având în vedere: 

 Expunereaădeămotiveălaăproiectulădeăhot râre; 
 Raportul comun deă specialitateă ală Serviciuluiă Publică deă Gospod rieă Comunal ă iă Serviciulă

Financiar Contabil; 
 Avizeleăcomisiilorădeăspecialitateănr.ă1ă iănr.ă3; 
 PrevederileăLegiiănr.ă215/2001ăaăadministra iei publiceălocale,ă ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiă

complet rileăulterioare; 
 PrevederileăLegiiănr.ă241/2006ăaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ă iădeăcanalizare; 
 Prevederileă art.ă 16,ă alin.ă (3),ă lit.ă c)ă iă art.ă 21,ă alin.ă (1)ă dină StatutulăAsocia ieiă deă dezvoltareă

intercomunitar ă,,ApaăAlba". 
În temeiul art. 45 al. 1 din Legeaă215/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat , 

HOT R ŞTE 

Art. 1 - Seă acord ă mandată specială Domnuluiă primară ală Ora uluiă Zlatnaă – ing. Ponoran Silviu  
reprezentantulă Consiliuluiă Locală Zlatnaă înă Adunareaă general ă aă Asocia ieiă deă dezvoltareă
intercomunitar ă ,,Apaă Alba",ă s ă votezeă Strategiaă deă tarifareă pentruă serviciileă deă ap ă iă ap ă uzat ă
furnizate de Operatorul Regional S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba, pentru perioada 2017-2022,ăprezentat ă
înătabelulăurm tor: 

Strategia 
de tarifare 

Tarifăini ială
(RON/m3)* 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ap  3,01 3,75% 3,75% 3,00% 3,00% 3,00% 7,00% 
Ap ăuzat  2,86 3,75% 3,75% 3,00% 3,00% 3,00% 13,50% 

*ăTarifăf r ăTVA 

Art. 2 - Seă acord ă mandată specială Domnuluiă primară ală Ora uluiă Zlatnaă – ing. Ponoran Silviu  
reprezentantul Consiliuluiă Locală Zlatnaă înă Adunareaă general ă aă Asocia ieiă deă dezvoltareă
intercomunitar ă ,,Apaă Alba",ă s ă votezeă Actulă Adi ională nr.ă 3/2016ă laă Contractulă deă delegareă aă
gestiuniiă serviciilorăpubliceădeă alimentareăcuă ap ă iădeăcanalizare,ăprezentată înăanexaă laă prezenta 
Hot râre. 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

   
Prezenta hot râreă seă comunic ă laă Intitu iaă Prefectului,ă jude ulă Alba,ă Primar,ă Dosară arhiv ,ă Dosară
edin ,ăSPGC,ăSFC,ăBirouăDI,ăAsocia iaădeădezvoltareăintercomunitar ă,,ApaăAlba",ăSCăApaăCTTAăSAă

Alba 
Adoptat ăînăşedin aădinădataădeă28ăiulieă2016 
Cuăunănum răde 10 voturiădinănum rulătotalădeă15ăăconsilieriăînăfunc ie 

 



Anex ălaăHot râreaăConsiliuluiălocalăZlatnaănr.104/28.07.2016 
 

ACTăADI IONALăNr. 3/2016 
laăContractulădeădelegareăaăgestiuniiăserviciilorăpubliceădeăalimentareăcuăap ăşiăcanalizareă 

 
P R ILEăCONTRACTANTE 
ASOCIA IAăDEăDEZVOLTAREăINTERCOMUNITAR ă“APAăALBA”ăcuăsediulă ă înăAlbaăIulia,ăstr.ă
I.C.ăBR TIANUănr.ă1,ăreprezentat ădeăPreşedinteleăasocia ieiă– Hava Mircea – în calitate de Autoritate 
Delegant ,ăînănumeleăşiăpeăseamaăunit ilorăadministrativă– teritoriale membre, pe de o parte 
i 

S.C. APA CTTA S.A. ALBA cuăsediulăprincipalăînăAlbaăIuliaă,ăstr.ăV.ăGoldiş,ănr.ă3,ăjud.ăAlba,ăînăcalitateă
deăOperator,ăreprezentat ădeăăDirectorăgeneralăLazarăViorel,ăpeădeăalt ăparte 
În temeiul art. 61 din Contractul de DelegareăaăGestiuniiăServiciilorăPubliceădeăAlimentareăcuăApaă iădeă
Canalizare – Dispozitiiăgenerale,ăîncheiatăîntreăceleădou ăp r i,ăavândăînăvedereăTitlulăIIă– Capitolul I – 
Articolul 36 din Contractul de delegare – Dispozi iiă generale,ă deă comună acord,ă p r ile, au convenit 
modificareaă Contractuluiă deă delegareă aă gestiuniiă serviciiloră publiceă deă alimentareă cuă ap ă iă deă
canalizareăcuănr.ă1900/01.08.2008ălaăsediulăAsocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă,,ApaăAlba”ă iăcuă
nr. 1969/01.08.2008 la sediul Operatorului astfel: 

Art.1. 
Anexa 1 - Pre ulă pentruă ap ,ă dină Contractulă deă delegareă – Dispozi iiă specialeă - Parteaă deă ap ,ă seă
modific ă iăvaăaveaăurmatorulăcon inut: 

Pre ă2016ă
f r ăTVAă
(lei/mc) 

Cre teriăînătermeniărealiă(ș) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

3,01 3,75 % 3,75 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 7,00 % 
* Ajust rileă înă termeniă realiă nuă includă infla iaă înă perioadaă dintreă ajust rileă tarifareă iă niciă taxaă peă
valoareaăadaugat . 
**ăPre ulăesteăvalabilăpentruăîntreagaăarieădeădelegareăaăServiciiloră iăesteăunic. 
Art.2. 
Anexa 1 - Tariful pentru canalizare, din Contractul de delegare - Dispozi iiă specialeă - Partea de 
canalizare,ăseămodific ă iăvaăaveaăurm torulăcon inut: 

Tarif 2016 
f r ăTVAă
(lei/mc) 

Cre teriăînătermeniărealiă(ș) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2,86 3,75 % 3,75 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 13,50 % 
* Ajust rileă înă termeniă realiă nuă includă infla iaă înă perioadaă dintreă ajust rileă tarifareă iă niciă taxaă peă
valoareaăadaugat . 
**ăTarifulăesteăvalabilăpentruăîntreagaăarieădeădelegareăaăServiciiloră iăesteăunic. 
Art.3. Celelalte clauzeăaleăContractuluiădeădelegareăr mânănemodificate. 
Art.4. Prezentul Act Aditional s-a încheiat azi ......................, în 2 exemplare originale.          

Autoritate deleganta     Operator     
Pre edinte      Director general 
Hava Mircea      Laz r Viorel  

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 
                                                    



ROMÂNIA 
JUDE ULăALBAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
ORAŞULăZLATNA                           
CONSILIUL LOCAL                                                                                           

HOT RÂREAăNR.ă105 

privindăFestivalulăInterna ionalădeăFilmăEtnografic,ăedi iaăaăIVăa. 
 ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatna,ăjude ulăAlbaăîntrunităînăşedin ăordinar ăpublic ; 

V zândă proiectulă deă hot râreă ini iată deă primarulă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitateă ală
Caseiă deă Cultur ă „Horeaă Popescu”ă şiă Raportulă deă avizareă aă comisieiă deă specialitateă dină cadrulă
ConsiliuluiăLocalăşiă inândăcontădeăfaptulăc ăprinăHCLă141/2012ăs-aăaprobatăorganizareaăşiădesf şurareaă
laănivelulăUnit iiăAdministrativăTeritorialeă- oraşăZlatna,ăanualăînăperioadaămaiă- august, a Festivalului 
Interna ională deă Filmă Etnografică (FIFE)ă - Zlatna International Ethnographic Film Festival (ZIEFF) 
precumăşiăRegulamentulăacestuiăfestival. 

Având în vedere prevederile Legiiă 273/2006ă aă finan eloră publiceă localeă cuă complet rileă şiă
modific rileă ulterioare,ă 36ă al.ă 2ă lită dă şiă al.ă 6ă lită aă pctă 1,ă 4ă şiă 5ă dină Legeaă 215/2001,ă aă administra ieiă
publiceălocaleărepublicat ;ăă 
 În  temeiul art 45 al. 1  din legea nr.215/2001ăăaăadministra ieiăpubliceălocaleărepublicat , 
 
 

HOT R ŞTE 
 

Art.ă 1:ăAprob ă cuprindereaă înă Bugetulă Locală peă anulă 2016,ă aă sumeiă deă 10.000ă leiă necesar ă pentruă
acoperireaă costuriloră Festivaluluiă Interna ională deă Filmă Etnografic,ă edi iaă aă IVă a,ă urmândă ca sumele 
proveniteădinădona iiă iăsponsoriz riăs ăfieăintroduseăînăBugetulălocalăpeăm suraăîncas riiălor. 
Art.ă2:ăAprob ăRegulamentulăFestivaluluiăInterna ionalădeăFilmăEtnografică(FIFE),ăactualizat,ăconformă
anexei,ăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre 
Art.ă 3:ă Seă împuterniceşteă Primarulă oraşuluiă Zlatnaă pentruă aă semnaă documenteleă înă leg tur ă cuă
organizareaăFestivaluluiăInterna ionalădeăFilmăEtnografic. 
Art.ă 4:ăCuăducereaă laă îndeplinireă aă ă prezenteiăhot râriă seă împuterniceşteăSPGCă – ADPPJ, Biroul DI, 
Serviciulă Financiară Contabil,ă Centrulă Culturală alăArteloră Vizualeă Zlatnaă şiă Casaă deă Cultur ă „Horeaă
Popescu” 
 
 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
Prezentaăseăcomunic  
Institu iaă Prefectuluiă - jude ulă Alba,ă Consiliulă Jude eană Alba,ă Primar,ă Dosară arhiv ,ă Dosară şedin ,ă
SPGC – ADPPJ, Birou DI – Compartimentă achizi’iiă publiceă - pentruă procedurileă deă achizi ieă aă
serviciilor,ă Serviciulă Financiară Contabil,ă Centrulă Culturală alăArtelorăVizualeăZlatna,ăCasaă deă Cultur ă
„HoreaăPopescu” 
ZA/ZA, 3 ex 

       

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDE ULăALBAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          
ORAŞULăZLATNA        
CONSILIUL LOCAL          
 

HOT RÂREAăNR.ă106 

privindăacordareaăunorărecompenseăînăbaniăelevilorădinăînv mântulăpreuniversitar,ădeăpeărazaăoraşuluiă
Zlatna,ăcareăauăob inutămediaăgeneral ă10,ăînăanulăşcolară2015ă- 2016 

 
ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatna,ăjude ulăAlba, întrunităînăşedin aăordinar ăpublic ; 

 V zândă Proiectulă deă hot râreă ini iată deă primarulă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitateă ală
ServiciuluiăFinanciarăContabilăşiăRaportulădeăavizareăalăcomisieiădeăspecialitate din cadrul Consiliului 
Local; 

Avândă înă vedereă prevederileă art.ă 36ă al.ă 2ă lit.ă dă şiă al.ă 6ă lită aă pctă 1ă dină Legeaă 215/2001ă aă
administra ieiăpubliceălocaleărepublicat , 

 Inătemeiulăartă45ăal.1ădinălegeaănr.215/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocaleărepublicat , 
 

HOT R ŞTEă: 
 
 Art.ă1:ăAcordareaăunorărecompense,ăînăbani,ăelevilorădinăînv mântulăpreuniversitar,ădeăpeărazaă
oraşuluiăZlatna,ăcareăauăob inutămediaăgeneral ă10,ăînăanulăşcolară2015ă- 2016,ăînăsum ădeă150ălei/elev. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezenteiă seă împuterniceşteă Biroulă Bugetă Finan eă
ContabilitateăImpoziteăşiăTaxeăLocale. 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
Seăcomunic : 
Institu iaăPrefectuluiă- jude ulăAlba,ăDosarăarhiv ,ăDosarăşedin ,ăServiciulăFinanciarăContabil,ăLiceulă
„CorneliuăMedrea”ăZlatna 
 
ZA/ZA 
3 ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDE ULăALBAăăăăăăăăăăăă                                                                                           
ORAŞULăZLATNA                           
CONSILIUL LOCAL                                                                                                   

    

 

HOT RÂREA NR. 107  

privindăintrareaăgratuit ,ăoădat ăpeăs pt mân ,ăînăsezonulăestivală2016,ălaăştrandulădinăincintaă
complexuluiă„ZlatnaăSportăCenter”,ăpentruăeleviiăcuărezultateădeosebiteălaăînv tur  

 
ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatnaă,ăjude ulăAlba, întrunităînăşedin ăordinar ăpublic ; 
V zândă Proiectulă deă hot râreă ini iată deă primarulă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitateă ală

SPGC - ADPPJ, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
Având în vedere prevederile art. 36 al. 2ă lită d,ă al.ă 6ă lită aă pctă 3,ă 5ă şiă 6ă şiă art.ă 123ă dină Legeaă

215/2001ă republicat ,ă art.ă 3ă dină Cartaă European ă aă autonomieiă locale,ă adoptat ă laă Strasbourgă laă 15ă
octombrieă1985,ăratificat ăprinăLegeaă199/1997; 

În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administra ieiăpubliceălocale,ărepublicat  
 

HOT R ŞTE 

 
Art.ă 1:ă Pentruă eleviiă dină înv mântulă preuniversitar,ă dină UnitateaăAdministrativă Teritorial ă -  

oraşăZlatna,ăcareăauăob inutăînăanulăşcolară2015ă– 2016,ăpremiileăI,ăIIăşiăIIIăpentruărezultateleăob inuteăla 
învâ tur ,ăprecumăşiăpentruăceiăcareăauăob inutăpremiileăI,ăIIăşiăIIIălaăolimpiadeleăorganizateăînăacestăană
şcolar,ă laă nivelă jude ean,ă Consiliulă Locală aprob ă intrareaă gratuit ,ă oă dat ă peă s pt mân ,ă înă sezonulă
estivală2016,ălaăştrandulădinăincintaăcomplexuluiă„ZlatnaăSportăCenter”. 

Art.ă 2:ă Cuă ducereaă laă îndeplinireă seă împuterniceşteă Liceulă „Corneliuă Medrea”ă careă seă vaă
preocupaă deă comunicarea,ă înă regimădeă urgen ,ă laăPrim riaă oraşuluiăZlatnaă - registratur ,ă aă tabeleloră
cuprinzând datele de identificare ale eleviloră careă seă încadreaz ă înă prevederileă prezenteiă hot râriă şiă
ServiciulăPublicădeăGospod rieăComunal ăprinăpersonalulăcareăasigur ăaccesulălaăştrand. 
 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       Contrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
Seăcomunic  : 
Institu iaăPrefectuluiă- jude ulăAlba 
Primară,ăDosarăarhiv ,ăDosarăşedin  
Serviciul Financiar Contabil, DI, SPGC – ADPP, d-ra Popescu Alexandra 
ZA/ZA, 3 ex 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDE ULăALBAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                                     
ORAŞULăZLATNA         
CONSILIUL LOCAL            

 
HOT RÂREAăNR.ă108 

 
privind desemnareaăaătreiăreprezentan iăînăConsiliulădeăAdministra ieăalăLiceuluiă„Corneliuă

Medrea”ăZlatna 
 

ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatnaă,ăjude ulăAlba,ăîntrunităînăşedin ăordinar ăpublic ; 
V zândă proiectulă deă hot râreă ală primaruluiă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitate al 

secretaruluiă ora uluiă Zlatnaă şiă Raportulă deă avizareă ală comisieiă deă specialitateă dină cadrulă Consiliuluiă
locală iăadresaănr.ă1167/2016ăaăLiceuluiă„CorneliuăMedrea”ăZlatna; 

Avândă înă vedereă prevederileă art.ă 97ă al.ă 2ă lită că dină Legeaă educa ieiă na ionale nr. 1/2011, cu 
complet rileă iă modific rileă ulterioare,ă art.ă 4ă al.ă 1ă lită că dină Metodologiaă cadruă deă organizareă iă
func ionareă aă consiliuluiă deă administra ieă dină unit ileă deă înv mântă preuniversitar,ă aprobat ă prină
OMEN 4619/2014, precumă şiă art.ă 36ă al.ă 2ă lită d,ă al.ă 6ă lit.ă aă pct.ă 1ă Legeaă 215/2001ă aă administra ieiă
publiceălocale,ărepublicat ; 

Înătemeiulăart.ă45ăal.ă1ădinăLegeaă215/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat , 
 

HOT R ŞTE 

Art.ă 1:ă Seă desemneaz ,ă urm toriiă reprezentan iă aiă Consiliului Locală ală oraşuluiă Zlatnaă înă
ConsiliulădeăAdministra ieăalăLiceuluiă„CorneliuăMedrea”ăZlatna: 

- dl. Aron Cristian - consilier local 
- dl.ăRomo ianuăValentină- consilier local 
- dl.ăH lmaciuăClaudiuă- consilier local 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei seăîmputerniceşteăCompartimentulăResurseăUmane. 

 
 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 
 
 
 

Seăcomunic ăla: 
Institu iaăPrefectuluiă- jude ulăAlba 
Primar,ăDosarăarhiv ,ăDosarăşedin  
Liceuluiă„CorneliuăMedrea”ăZlatna,ăpersoaneădesemnate 
 
 
ZA/ZA, 3 ex 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL ALBA                                                          
ORASUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTARAREA NR. 109 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 

ConsiliuluiăLocalăalăora uluiăZlatna 
 

ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatna,ăjude ulăAlba,ăîntrunităînăşedin ăordinar ăpublic ; 
V zând Proiectulă deă hot râreă ini iată deă primarulă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitateă ală

secretaruluiă UATă orasă Zlatnaă şiă Raportulă deă avizareă ală comisieiă deă specialitateă nr.ă 3ă dină cadrulă
ConsiliuluiăLocalăalăora uluiăZlatna;  
 In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadruădeăorganizareăsiăfunctionareăaăconsiliilorălocale,ăcuămodific rileăsiăcomplet rileă
ulterioare, precum si cu prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali;  

Prevederileăart.ă36ăalin.(2)ă lit.ă„a”ăcoroboratăcuăalin.ă (3)ă lit.„a”dinăLegeaănr.ă215/2001ăprivindă
administra iaăpublic ălocal ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

Înătemeiulădispozi iilorăart.ă39ăalin.ă(1)ăşiăaleăart.ă45ăcoroborateăcuăprevederileăart.ă115ăalin. (1) 
lit.ă„b”,ăalin.ă(3),ă(5),ă(6)ăşiă(7)ădinăLegeaănr.ă215/2001. 

 
HOTARASTE 

 
  Art.1:ă Seă aprobaăRegulamentulă deă organizareă siă functionareă alăConsiluluiă Locală ală ora uluiă ă Zlatnaă
conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
  Art.2:  Începand cu data prezentei, HCL nr.18/2013 isi inceteaza aplicabilitatea. 
  Art.3:  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste: APCL, secretar, RU, consilieri 
locali. 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                   Contrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
 
Se comunica: 
Institutia Prefectului-judetului Alba, Primar, Dosar arhiva, Dosar sedinta, APCL, secretar, RU, se 
afiseaza la sediul Primariei cu PV de afisare, se publica pe site-ul Primariei    
 
 
 
ME/ME 
3 ex 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDE ULăALBAă 
ORA ULăZLATNA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                  
                                                                                                                   
                                                                                                
 

               HOT RÂREAăăăNR.ă110 
 privind Planul de analiz ă iăacoperireăaăriscurilor,ăactualizată2016 

 
                     ConsiliulăLocalăalăOra uluiăZlatna,ăjude ulăAlba,ăîntrunităînă edin ăordinar ăpublic ; 
           V zîndă proieculă deă hot rîreă ini iată deă primarulă ora uluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitate a 
inspectoruluiădeăprotec ieăcivil ăă iăăRaportulădeăavizareăaăcomisieiădeăspecialitateădinăcadrulăConsiliuluiă
Locală iă inîndăcontădeăfaptulăc ăprinăHCLă72/30.07.2015ăs-aăaprobatăPlanulădeăanaliz ă iăacoperireăaă
riscurilor, care potrivit prevederilor legaleăseăactualizeaz ăanualăsauăoriădeăcîteăoriăaparăriscuriănoi; 
                     Avîndă ă înă ă vedereă ă art.ă 6ă ă iă ă 7ă ă dină ă O.M.A.I.ă ă nr.ă 132/2007ă ă pentruă ă aprobareaăă
Metodologieiă ă deă elaborareă aă ă Planuluiă deă analiz ă iă acoperireă aă riscuriloră iă aă Structurii-cadru a 
Planuluiădeăanaliz ă iăacoperireăaăriscurilor, 
                     Înătemeiulăart.ă45ăal.ă1ădinăLegeaă215/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat , 
 

HOT R TE 
 
 

                 Art.ă1:ăSeăaprob ăPlanulădeăanaliz ă iăacoperireăaăriscurilor, actualizat 2016, conform anexei, 
parteăintegrant ădinăprezentaăhot rîre. 
              Art.ă2:ăCuăducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăseăîmputernice teăInspectorulădeăprotec ieăcivil ă
dină cadrulă Prim rieiă ora uluiă Zlatnaă careă vaă puneă laă dispozi iaă secretariatului tehnic permanent al 
comitetuluiă jude eană pentruă situa iiă deă urgen ă Alba,ă Planulă deă analiz ă iă acoperireă aă riscurilor,ă
actualizat 2016. 
 
 

                                                                  Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinte deăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 
 

 
 
Seăăcomunic ăla: 
Institu iaăPrefectuluiă– jude ulăAlba 
Primar, Dosarăarhiv  
Dosară edin  
Inspectorăprotec ieăcivil  
 
UJV/UJV 
5 ex 
 
 
 
 



ROMÂNIA           
JUDE ULăALBAă 
ORAŞULăZLATNAă 
CONSILIUL LOCAL  

HOT RÂREAăNR.ă111 
privindăînsuşireaăDocumenta ieiătehniceădeăalipireăaăimobilelorăcareăapar inăDomeniuluiăPublicăalăUATă– 

ora ăZlatna,ăamplasateăînăincintaăLiceuluiăCorneliuăMedrea 
 ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatna,ăjude ulăAlba,ăîntrunităînăşedin ăordinar ăpublic ; 

V zândă Proiectulă deă hot râreă ini iată deă primarulă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitateă ală
Serviciului PublicădeăGospod rieăComunal ă ală oraşuluiăZlatna,ă şiăRaportulădeă avizareă ală comisieiă deă
specialitateădinăcadrulăConsiliuluiăLocalăşiăDocumenta iaătehnic ădeăalipireăaăimobileloră(C.F.ănr.ă75330ă
– Zlatna,ănr.ăcad.ă75330,ăînăsuprafa ădeă1171ămp,ăC.F.ănr.ă75334 – Zlatna,ănr.ăcad.ă75334,ăînăsuprafa ă
de 396 mp, C.F. nr. 75329 – Zlatna,ănr.ăcad.ă75329,ăînăsuprafa ădeă1036ămp,ăC.F.ănr.ă75322ă– Zlatna, nr. 
cad.ă75322,ăînăsuprafa ădeă940ămp,ăC.F.ănr.ă75320ă– Zlatna,ănr.ăcad.ă75320,ăînăsuprafa ădeă2175ămp,ă
C.F. nr. 75324 – Zlatna,ă nr.ă cad.ă 75324,ă înă suprafa ă deă 1621ă mp,ă C.F.ă nr.ă 75321ă – Zlatna, nr. cad. 
75321,ăînăsuprafa ădeă2061ămp,ăC.F.ănr.ă75325ă– Zlatna,ănr.ăcad.ă75325,ăînăsuprafa ădeă334ămp,ăC.F.ă
nr. 70725 – Zlatna,ă nr.ă cad.ă 70725,ă înă suprafa ă deă 3740ă mp),ă întocmit ă deă expertă ANCPI,ă ing.ă
TODORU ăSILVIU,ăavândăautoriza iaănr.ăROă– AB – F, nr. 0067. 

Avândăînăprevederileăart.ă880ădinăLegeaănr.ă287ă/ă2009ăcuăcomplet rileăşiămodific rileăulterioare,ă
a Legii nr. 7 / 1996 – Legeaă cadastruluiă şiă aă publicit tiiă imobiliare,ă republicat ă cu,ă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă aleă Ordinuluiă Directoruluiă Generală ală Agen ieiă Na ionaleă deă Cadastruă siă
Publicitateă Imobiliar ă nr.ă 700ă /ă 2014ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă aleă Legiiă nr.ă 213ă /ă
1998 privind proprietateaă public ă şiă regimulă juridică ală acesteia,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă art.ă 36ă al.ă 2ă lit.ă c,ă al.ă 5ă lit.ă că dină Legeaă nr.ă 215ă /ă 2001ă aă administra ieiă publiceă localeă
republicat ; 

În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215 / 2001 a administra ieiăpubliceălocale,ărepublicat ă 
HOT R ŞTE 

Art. 1 : ConsiliulăLocalăaprob ăDocumenta iaătehnic ădeăalipireăpentruăurm toareleăimobileăC.F.ă
nr. 75330 – Zlatna,ănr.ăcad.ă75330,ăînăsuprafa ădeă1171ămp,ăC.F.ănr.ă75334ă– Zlatna, nr. cad. 75334, în 
suprafa ădeă396ămp,ăC.F.ănr.ă75329ă– Zlatna,ănr.ăcad.ă75329,ăînăsuprafa ădeă1036ămp,ăC.F.ănr.ă75322ă– 
Zlatna,ănr.ăcad.ă75322,ăînăsuprafa ădeă940ămp,ăC.F.ănr.ă75320ă– Zlatna,ănr.ăcad.ă75320,ăînăsuprafa ădeă
2175 mp, C.F. nr. 75324 – Zlatna, nr. cad. 75324, în suprafa ădeă1621ămp,ăC.F.ănr.ă75321ă– Zlatna, nr. 
cad.ă75321,ăînăsuprafa ădeă2061ămp,ăC.F.ănr.ă75325ă– Zlatna,ănr.ăcad.ă75325,ăînăsuprafa ădeă334ămp,ă
C.F. nr. 70725 – Zlatna,ă nr.ă cad.ă 70725,ă înă suprafa ă deă 3740ă mp)ă iă dispuneă OCPIăAlbaă inscriereaă
documenta iei.ăDocumenta iaăesteăînregistrat ălaăPrim riaăora uluiăZlatnaăcuănr.ă10170/21.07.2016 

Art. 2: ConsiliulăLocalăaprob ă iădispuneăDocumenta iaădeănotareăaăconstruc ieiă„Sal ădeăsport”ă
pe  C.F. – ul nou format în urma alipirii celor 9 C.F. – uriă iă dispune OCPI Alba inscrierea 
documenta iei. 

Art. 3: Cuă ducereaă laă îndeplinireă aă prezenteiă seă împuterniceşteă Serviciulă Urbanismă şiă
Amenajareaă Teritoriului,ă Serviciulă Publică deă Gospod rieă Comunal ă ală oraşuluiă Zlatna,ă Serviciulă
Financiar – ContabilăşiăDIUIPAPă 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

Seăcomunic ăla:ăInstitu iaăPrefectului - jude ulăAlba,ăPrimar,ăDosarăarhiv ,ăDosarăşedin ăServiciulă
Financiar - Contabil,ăSPGC,ăDIUIPAP,ăServiciulăUrbanismăşiăAmenajareaăTeritoriului,ăI.P/I.P,ă3ăex 
 
 
 



ROMÂNIA          
JUDE ULăALBAă 
ORAŞULăZLATNAă 
CONSILIUL LOCAL  

HOT RÂREAăNR.ă112 
privindăînsuşireaăDocumenta iilorătehniceădeăPrim ăînscriereăimobilăaăimobilelorăcareăapar inăDomeniuluiă

Public al UAT – ora ăZlatna:ăValeaăMorilor,ănr.ăFN,ăadiacentăactivuluiăCasaădeăCultur  
 ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatna,ăjude ulăAlba,ăîntrunităînăşedin ăordinar ăpublic ; 

V zândă Proiectulă deă hot râreă ini iată deă primarulă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitateă ală
Serviciuluiă Publică deă Gospod rieă Comunal ă ală oraşuluiă Zlatnaă şiă Raportulă deă avizareă ală comisieiă deă
specialitateădinăcadrulăConsiliuluiăLocalăşi intocmirea documentatiilor de intabulare in domeniul public 
al Orasului Zlatna pentru imobilele inscrise in CF nr. 75166 cu nr. top. 1372, in suprafata de 147 mp, 
CF nr. 75167 cu nr. top. 1373/1, in suprafata de 1002 mp si CF nr. 75387 cu nr. top. 1373/3, in 
suprafataădeă87ămp.,ăîntocmiteădeăexpertăANCPI,ăing.ăTODORU ăSILVIU,ăavândăautoriza iaănr.ăROă– 
AB – F, nr. 0067. 

Avândăînăprevederileăart.ă880ădinăLegeaănr.ă287/2009ăcuăcomplet rileăşiămodific rileăulterioare,ă
a Legii nr. 7 / 1996 – Legea cadastrului şiă aă publicit tiiă imobiliare,ă republicat ă cu,ă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă aleă Ordinuluiă Directoruluiă Generală ală Agen ieiă Na ionaleă deă Cadastruă siă
Publicitateă Imobiliar ă nr.ă 700ă /ă 2014ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă aleă Legiiă nr. 213 / 
1998ă privindă proprietateaă public ă şiă regimulă juridică ală acesteia,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă art.ă 36ă al.ă 2ă lit.ă c,ă al.ă 5ă lit.ă că dină Legeaă nr.ă 215ă /ă 2001ă aă administra ieiă publiceă localeă
republicat ; 

În temeiul art. 45 al. 1 din Legeaă215ă/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat ă 
HOT R ŞTE 

Art. 1 : ConsiliulăLocalăaprob ăDocumenta iaătehnic ădeăintabulareăaăimobiluluiă inscris in CF 
nr. 75166 al loc. Zlatna cu nr. top. 1372, ’’ă curtiă constructiiă ’’,ă înă suprafa ădeă 147 mp, in domeniul 
PublicăalăUnit iiăAdministrativăTeritorialeă- oraşăZlatna,ăprecumăsiăradiereaăonstructiei,ă“ăcasaă“ădeăpeă
acest nr. top., deoarece aceasta nu mai exista in teren fiind demolata inainte de anul 1990  iădispuneă
OCPIăAlbaăinscriereaădocumenta iei. Documenta iaăesteăînregistrat ălaăPrim riaăora uluiăZlatnaăcuănr.ă
10167/21.07.2016 

Art. 2 : ConsiliulăLocalăaprob ăDocumenta iaătehnic ădeăintabulareaăimobiluluiăinscris in CF nr. 
75167 al loc. Zlatna cu nr. top. 1373/1, ’’ăarabilă’’,ăînăsuprafa ădeă1002 mp - conform CF, in domeniul 
PublicăalăUnit iiăAdministrativăTeritorialeă - oraşăZlatna,ăprecumăsiărectificareaăsuprafeteiă laă914 mp, 
suprafataărealaămasurataă iădispuneăOCPIăAlbaăinscriereaădocumenta iei.ăDocumenta iaăesteăînregistrat ă
laăPrim riaăora ului Zlatna cu nr. 10168/21.07.2016 

Art. 3: ConsiliulăLocalăaprob ăDocumenta iaătehnic ădeăintabulareaăimobiluluiăinscris in CF nr. 
75387 al loc. Zlatna cu nr. top. 1373/3, ’’ăarabilă’’,ăînăsuprafa ădeă87 mp - conform CF, in domeniul 
PublicăalăUnit iiăAdministrativ Teritoriale - oraşăZlatnaă iădispuneăOCPIăAlbaăinscriereaădocumenta iei.ă
Documenta iaăesteăînregistrat ălaăPrim riaăora uluiăZlatnaăcuănr.ă10166/21.07.2016 

Art. 4: CuăducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăseăîmputerniceşteăServiciulăPublicădeăGospod rieă
Comunal ăalăoraşuluiăZlatna,ăServiciulăFinanciară– ContabilăşiăDIUIPAPă 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

Seă comunic ă :ă Institu iaă Prefectuluiă - jude ulă Alba,ă Primar,ă Dosară arhiv ,ă Dosară şedin ă Serviciulă
Financiar - Contabil,ăSPGC,ăDIUIPAP,ăServiciulăUrbanismăşiăAmenajareaăTeritoriului,ăI.P/I.Pă 
3 ex 
 
 



ROMÂNIA          
JUDE ULăALBAă 
ORAŞULăZLATNAă 
CONSILIUL LOCAL  
 

HOT RÂREAăNR.ă113 
privindăînsuşireaăDocumenta ieiătehniceădeădezlipireăaăimobiluluiăcareăapar ineăDomeniuluiăPublicăalăUATă– 

ora ăZlatna:ăstr.ăG rii,ănr.ăFn,ăjud.ăAlba 
 ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatna,ăjude ulăAlba,ăîntrunităînăşedin ăordinar ăpublic ; 

V zândă Proiectulă deă hot râreă ini iată deă primarulă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitateă ală
Serviciuluiă Publică deă Gospod rieă Comunal ă ală oraşuluiă Zlatnaă şiă Raportulă deă avizareă ală comisieiă deă
specialitateădinăcadrulăConsiliuluiăLocalăşiăintocmireaădocumentatieiădeădezlipireăaăCFănr.ă71305ăalăloc.ă
Zlatna cu nr. top. 700/1/1/1/1/1/1/7,ă’’ăcurtiăconstructiiă’’,ăînăsuprafa ătotalaădeă21982 mp, proprietatea a 
Consiliului Local, în 3 loturi documenta ieă întocmit ă deă expertă ANCPI,ă ing.ă TODORU ă SILVIU,ă
avândăautoriza iaănr.ăROă– AB – F, nr. 0067. 

Avândăînăprevederileăart.ă880ădinăLegeaănr.ă287/2009ăcuăcomplet rileăşiămodific rileăulterioare,ă
a Legii nr. 7 / 1996 – Legeaă cadastruluiă şiă aă publicit tiiă imobiliare,ă republicat ă cu,ă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă aleă Ordinuluiă Directoruluiă Generală ală Agen ieiă Na ionaleă deă Cadastruă siă
Publicitateă Imobiliar ă nr.ă 700ă /ă 2014ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă aleă Legiiă nr.ă 213ă /ă
1998 privind proprietateaă public ă şiă regimulă juridică ală acesteia,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă art.ă 36ă al.ă 2ă lit.ă c,ă al.ă 5ă lit.ă că dină Legeaă nr.ă 215ă /ă 2001ă aă administra ieiă publiceă localeă
republicat ; 

Înătemeiulăart.ă45ăal.ă1ădinăLegeaă215ă/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat ă 
 

HOT R ŞTE 
 
Art. 1 : ConsiliulăLocală î iă însu e teăDocumenta iaătehnic ădeădezlipireăa imobilului înscris în 

CF nr. 71305 al loc. Zlatna cu nr. top. 700/1/1/1/1/1/1/7,ă ’’ă curtiă constructiiă ’’,ă înă suprafa ă totalaă deă
21982 mp, situatăînăstradaăG riiăFN, proprietatea a Consiliului Local Zlatna. Cu formarea a trei loturi, 
dup ăcumăurmeaz : 

Lotul nr. I - format din nr. top. nou 700/1/1/1/1/1/1/7/1,ă’’ăcurtiăconstructiiă’’,ăăînăsuprafa ădeă
13947 mp si va avea nr. cad.eliberat de OCPI Alba. 

Lotul nr. II - format din nr. top. nou 700/1/1/1/1/1/1/7/2,ă’’ăcurtiăconstructiiă’’,ăăînăsuprafa ădeă
1800 mp si va avea nr. cad. eliberat de OCPI Alba. 

Lotul nr. III - format din nr. top. nou 700/1/1/1/1/1/1/7/3,ă’’ăcurtiăconstructiiă’’,ăăînăsuprafa ădeă
6235 mpăsiăvaăaveaănr.ăcad.ăeliberatădeăOCPIăAlbaă iădispuneăOCPIăAlbaăînscriereaăloturilorăformateăînă
carteaă funciar .ă Documenta iaă esteă înregistrat ă laă Prim riaă ora uluiă Zlatnaă subă num rulă
10169/21.07.2016. 

Art.ă2:ăSeăaprob ,ăînscriereaăînăDomeniul privat al UAT – ora ăZlatnaăaăloturilorănouăformate,ă
identificateălaăarticolulă1ăalăprezenteiăhot râri. 

Art. 3: CuăducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăseăîmputerniceşteăServiciulăPublicădeăGospod rieă
Comunal ăalăoraşuluiăZlatna,ăServiciulăFinanciară– ContabilăşiăDIUIPAPă 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
Seă comunic ă :ă Institu iaă Prefectuluiă - jude ulă Alba,ă Primar,ă Dosară arhiv ,ă Dosară şedin ă Serviciulă
Financiar - Contabil,ăSPGC,ăDIUIPAP,ăServiciulăUrbanismăşiăAmenajareaăTeritoriuluiăă 
 



I.P/I.P, 3 ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDE ULăALBA 
ORAŞULăZLATNA          
CONSILIUL LOCAL                                                                            
 

HOT RÂREAăNR.ă114 
privind încetarea ContractuluiădeăAsociereăînăparticipa iuneănr.ă10892/17.11.2008 

ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatna,ăjude ul Alba întrunităînăşedin ăordinar ăpublic ; 
 V zândă Proiectulă deă hot râreă ini iată deă primarulă oraşuluiă Zlatna,ă Raportulă deă specialitateă ală
Serviciuluiă Publică deă Gospod rieă Comunal ă ală oraşuluiă Zlatnaă şiă Raportulă deă avizareă ală comisieiă deă
specialitate dină cadrulă Consiliuluiă Locală iă inândă contă deă succesiuneaă evenimenteloră prezentateă înă
continuare. Prin HCL 92/2008 s-a aprobat asocierea în participatiune, între Unitatea Administrativ 
Teritorial ăZlatnaăşiăS.C.ăPia aăVerdeăS.R.l..ăAăfostăîncheiatăContractulădeăAsociereăînăparticipa iuneănr.ă
10892/17.11.2008.ăObiectulăcontractuluiă ilă constituieăasociereaă inăparticipatiuneăaăp r ilor,ă inăvedereaă
finaliz riiă lucr riloră începuteă laă cl direaă fosteiă Centraleă termiceă nr.ă 3ă - dezafectat ,ă careă seă afl ă înă
patrimoniulăUnit iiăAdministrativăTeritorialeăZlatna,ăpentruărealizareaăinvesti ieiă“Pia aăagroalimentar ă
Zlatna”.ă Prină procesulă verbală nr.ă 10326/26.07.2016,ă comisiaă constituit ă prină Dispozi iaă 301/2016ă aă
constatatăc ănuăaăfostăpusăînăexecutareăContractul de Asociereăînăparticipa iuneănr.ă10892/17.11.2008.ă
Avândă înăvedereă faptulă c ădină anulă2008ă iăpân ă înăprezentănuăaă fostăpusă înăexecutareăContractulădeă
Asociereăînăparticipa iuneănr.ă10892/17.11.2008,ăsuntăaplicabileăprevederileăCapitoluluiăVIIIăart.ă11ăcuă
privire laăîncetareaăContractuluiăînăcazulăimposibilit iiăobiectiveăaăasociatuluiăparticipantădeăaărealizaă
investi ia,ăprinărenun are,ăf r ăplataăuneiădesp gubiri,ăiarăpotrivităprevederilorăart.ă12ădinăacela iăcapitol,ă
imobilul care face obiectul asocierii revine asociatuluiăparticipantăliberădeăoriceăsarciniăsauăobliga ii. 

Av\nd în vedere prevederile CapitoluluiăVIIIăart.ă11ădinăContractulădeăAsociereăînăparticipa iuneă
nr.ă10892/17.11.2008,ăart.ă36ăal.ă2ălit.ăeă iăal.ă7ălităaădinăLegeaă215/2001ăaăadministra ieiăpublice locale, 
republicat ,ă 

Înătemeiulăart.ă45ăal.ă1ădinăLegeaă215/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat  
HOT R ŞTE 

Art.1: Se aproba încetarea ContractuluiădeăAsociereăînăparticipa iuneănr.ă10892/17.11.2008, între 
Unitatea Administrativ Teritorial ă– ora ăZlatnaăşiăS.C.ăPia aăVerdeăS.R.L. 

Art.ă2:ăCuăducereaă laă îndeplinireăaăprezenteiăseă împuternicescăServiciulăPublicădeăGospod rieă
Comunal ăBirouluiăDezvoltareăInvesti iiădinăcadrulăPrim rieiăoraşuluiăZlatnaă 
 

Zlatna, 28 iulie 2016 
    Preşedinteădeăşedin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz  
  Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina 

 
 Seăcomunic  : 
Prefecturaăjude uluiăAlba 
Primar  
Dosarăarhiv  
Dosar şedin  
ServiciulăFinanciarăContabil,ăBiroulăDezvoltareăInvesti ii,ăSPGC,ăS.C.ăPia aăVerdeăS.R.L 
ZA/ZA, 3 ex 
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