
 

  

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

H O T Ă R Â R E 

 

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea 

râului Ampoi și a afluenților săi în zona orașului Zlatna" cuprins în "Proiectul nr. 2 - Program-

pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinți Zlatna și Copșa Mică" din cadrul Memorandumului 

aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 

1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și 

gospodărire a apelor 
 

 

 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 

500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,  
 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. - Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea 

râului Ampoi și a afluenților săi în zona orașului Zlatna" cuprins în "Proiectul nr. 2 - Program-pilot 

pentru reabilitarea zonelor fierbinți Zlatna și Copșa Mică" din cadrul Memorandumului aprobat în 

ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 

1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și 

gospodărire a apelor, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul 

de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu 

această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, precum și / sau 

din Fondul de Mediu. 

Art. 3. - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Unitatea Administrativ Teritorială 

Oraș Zlatna, județul Alba răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 660/2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții "Amenajarea râului Ampoi și a afluenților săi în zona orașului Zlatna" cuprins în 

"Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinți Zlatna și Copșa Mică" din 

cadrul Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor 

împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanțarea investițiilor 

prioritare de mediu și gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 764 din 05 septembrie 2018, cu modificările ulterioare. 
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https://lege5.ro/App/Document/ha2tonzq/hotararea-nr-571-2006-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivelor-de-investitii-cuprinse-in-proiectul-nr-2-program-pilot-pentru-reabilitarea-zonelor-fierbinti-zlatna-si-copsa-mic?d=2021-06-25

