
ROMÂNIA 
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ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                                        
 

HOTĂRÂREA NR. 3 

privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2014 
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 
Biroului BFCIT, Raportul de specialitate al Compartimentului resurse Umane şi Raportul de avizare al 
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Având în vedere prevederile Legii 356/2013 a bugetului de stat, Legii 273/2006 a finanţelor 
publice locale republicată, art. 36 al. 2 lit b şi al. 4 lit a din Legea 215/2001 republicată, Legii 52/2003 
privind transparenţa decizională, precum şi prevederile art. III din OUG 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 36 al. 2 lit a, al. 3 lit. b din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 155/2010 a Poliţiei locale, HG 
1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, Legea 
292/2011 a asistenţei sociale, Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, art. 4 din OG 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţã a persoanelor, Ordinul 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţã 
privind structura organizatoricã şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţã cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 
şi sancţionarea corupţiei, art. 6 lit b şi e din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitãţii 
asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţã cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea 672/2002 privind auditul public intern cu modificările şi completările ulterioare, HG 430/2001 
privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunãtãţire a situaţiei romilor cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea 53/2003 - Codul muncii republicat, Legea 284/2010 Lege – cadru 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, OUG nr. 103/2013 prirind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2014, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, Legea 339/2007 privind promovarea aplicãrii 
strategiilor de management de proiect la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, 
Legea 481/2004 a protecţiei civile, Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitãţi publice cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, 
Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legea 137/1995 a protecţiei 
mediului, Ordinul MMP 3299/2012, Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi OUG 
77/2013, Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, 
adoptatã la Strasbourg la 15 obctombrie 1985; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1 : Consiliul Local adoptă proiectul Bugetului Local pe anul 2014, conform: 

anexei 1: Bugetul Local detaliat la Venituri pe capitole şi subcapitole şi la Cheltuieli pe 
capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, cuprinzând ca părţi integrante anexele: 

1A – Secţiunea de funcţionare 



1B – Secţiunea de dezvoltare 
anexei 2: Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii de la Bugetul local, cuprinzând ca părţi integrante anexele: 
1A – Secţiunea de funcţionare 
1B – Secţiunea de dezvoltare 
anexei 3: Programul de investiţii publice pe anul 2014 
Art. 2: Se aprobă Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului, Serviciilor publice 

înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor din subordinea 
autorităţilor publice locale, conform anexei 4, parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 3: Se aprobă Statul de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului, Serviciilor publice 
înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor din subordinea 
autorităţilor publice locale, conform anexei 5, parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 4: Anexele 1-5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, Birou DI, 

SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 
 
 

Zlatna, 31 ianuarie 2014 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                   Secretar Zavragiu Adina 
 
 

 
 Se comunică la: 
Instituţia Prefectului judeţul Alba 
Primar  
Dosar arhivă 
Dosar şedinţă 
Birou BFCIT, Birou DI, SPGCL, Compartiment RU 
Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal de afişare, RECL pentru îndeplinirea procedurilor de 
publicitate electronică 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 4 
privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 334/14.01.2008 încheiat cu S.C. 

Livio - Dario SRL 
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 
SPGC - ADPPJ şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile  art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997 precum şi prevederile art. 36, alin. (2) 
lit. d şi alin 6 lit. a punctul 14 din Legea nr. 215/2001 - republicată, privind administraţia publică locală, 
prevederile art. 7 al. 1 lit b din Legea nr. 51/08.03.2006 – a serviciilor comunitare de utilităţi publice, art. 
17 şi art. 28, alin.1, pct.a din  Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, Ordinul nr. 
263/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice, privind aprobarea Normelor–cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor de transport public local şi a Normelor de alicare a Legii serviciilor de transport public 
local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 
353/23.11.2007, punctul 6.3 din Contractul de concesiune nr. 334/14.01.2008, precum şi adresa nr. 
33/2014 a S.C. Livio - Dario SRL; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Se aprobă prelungirea, cu 1 an, a duratei Contractului de concesiune nr. 334/14.01.2008 
încheiat cu S.C. Livio - Dario SRL, având ca obiect prestarea serviciului public de transport local de 
persoane în UAT - oraş Zlatna. 

Art. 2: Se aprobă tariful de 0,4 lei/km, inclusiv TVA, prin rotunjire, în jos, rezultând 
următoarele tarife/traseu: 

- traseu Zlatna - Trîmpioele: 3 lei 
- traseu Zlatna - Feneş (magazin mixt): 4 lei 
- traseu Valea Mică (pod): 3 lei 
Art. 3: Consiliul Local aprobă iniţierea procedurii de delegare a serviciului public de transport 

local de persoane, astfel încât la încetarea Contractului de concesiune nr. 334/14.01.2008, prelungit 
conform prezentei hotăriri, să fie asigurată continuitatea prestării acestui serviciu către populaţie. 
 Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC - ADPPJ, Biroul BFCIT, 
din cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi Biroul DI. 
 

Zlatna, 31 ianuarie 2014 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                   Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGC - 
ADPPJ, Biroul BFCIT, Birou DI, Se afişează la sediul Primăriei, S.C. Livio - Dario SRL 
 
 ZA/ZA 2 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 5 

privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului oraşului Zlatna, în 
anul 2013 

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 
Compartimentului Resurse umane din cadrul Primăriei oraşului Zlatna şi Raportul de avizare al 
Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile art. 69 al. 1 şi 2 din Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată, art. 107 – 120 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1: În urma evaluării performanţelor profesionale individuale ale secretarului oraşului 
Zlatna, în anul 2013, Consiliul Local al oraşului Zlatna, propune primarului oraşului Zlatna acordarea 
notei 5 pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite în perioada evaluată, notei 5 pentru îndeplinirea 
criteriilor de performanţă şi acordarea calificativului final al evaluării “ foarte bine “. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Compartiment Resurse Umane 
din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 

 
Zlatna, 31 ianuarie 2014 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                   Secretar Zavragiu Adina 
 
 
 
 
 

Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba  
Primar  
Dosar arhivă  
Dosar şedinţă 
Compartiment Resurse Umane 
Secretar  
 
ZA/ZA 
2 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 6 

privind indexarea chiriilor pentru spaţii locative cu altă destinaţie decât locuinţe, a chiriilor pentru 
terenuri cu diverse destinaţii, a redevenţei concesiunilor 

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 
Biroului BFCIT şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile Legii 571/2003, art. 36 al. 2 lit b şi al 4 lit c din Legea 215/2001, 
republicată;  
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1: Se aprobă indexarea cu un coeficient de 1,55 a chiriilor pentru spaţii locative cu altă 

destinaţie decât locuinţe, conform anexei I, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2: Se aprobă indexarea cu un coeficient de 1,55 a chiriilor pentru terenuri cu diverse 
destinaţii, conform anexei II, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3: Se aprobă indexarea, cu un coeficient de 1,55, a redevenţei aferentă concesiunilor. 

Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT din cadrul 
Primăriei oraşului Zlatna. 
 

Zlatna, 31 ianuarie 2014 
    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                   Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar  
Dosar arhivă 
Dosar şedinţă 
Birou BFCIT, SPGC – ADPPJ 
Se afişează la sediul Primăriei 
 
ZA/ZA 
2 ex 
 
 


