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HOTĂRÂREA NR. 22 
privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2015 

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive a Primarului oraşului Zlatna, Raportul de 

specialitate al Biroului BFCIT şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2015 prin care s-a aprobat proiectul Bugetului 
Local pe anul 2014; 
 Având în vedere prevederile art. 19 al. 2 din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale 
republicată, art. 36 al. 2 lit b şi al. 4 lit a din Legea 215/2001 republicată; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1: Consiliul Local aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2015, prin modificarea anexelor 1, 2 
şi 3, părţi integrate din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

anexa 1: Bugetul Local pe anul 2015, cuprinzând ca părţi integrante anexele: 
1A – Secţinea de funcţionare 
1B – Secţiunea de dezvoltare 
anexei 2: Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral din venituri 

proprii, cuprinzând ca părţi integrante anexele: 
1A – Secţiunea de funcţionare 
1B – Secţiunea de dezvoltare 
Anexa 3: Programul de investiţii publice pe anul 2015 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, Birou DI, 

SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 
 

Zlatna, 26 martie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            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, 4 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 23 
privind Planul de ordine şi siguranţã publicã al Poliţiei Locale Zlatna, pentru anul 2015 

  
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
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; 
Având în vedere prevederile art. 6 lit a din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, art. 24 din 

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, aprobat prin HG 1332/2010, Ordinul 
MAI 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţã publicã al 
poliţiei locale, Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Se aprobă Planul de ordine şi siguranţã publicã al Poliţiei Locale Zlatna, pentru anul 
2015, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Zlatna, 26 martie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 

 
 

Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului judeţul Alba 
- Primar, Persoane desemnate, Serviciul Poliţia Locală 
- Poliţia oraşului Zlatna, se afişează la sediul Primăriei 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 24 
privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Poliţie Locală Zlatna 

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

Serviciului Poliţie Locală şi al Biroului Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale şi 
Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Având în vedere prevederile 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, HG 
196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi 
siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetãţeanului şi prevenirea criminalitãţii stradale, Hotărârii 
Guvernului Nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului 
apartinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul politistului, coroborat cu 
prevederile Ordinului M.A.P.N Nr. S117/2009 si Ordinului M.A.I. Nr. 310/2009, 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: Începând cu data prezentei se aprobă acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din 
cadrul Serviciului Poliţie Locală Zlatna, pentru anul 2015. 

Art. 2: Norma de hrană se acordă conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 
privind drepturile de hranã, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apãrare naţionalã, ordine 
publicã şi siguranţã naţionalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare 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 

Art. 3: Sumele acordate cu titlul de normă de hrană se suportă de la Bugetul local al oraşului 
Zlatna. 

Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul BFCIT. 
 

Zlatna, 26 martie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 

 
 

Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului judeţul Alba 
- Primar, Compartiment Resurse Umane, Biroul BFCIT, Serviciul Poliţia Locală 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 25   

privind stabilirea taxei de eliberare a Atestatelor de producător agricol şi Carnetelor de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 

 
 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 agricol şi Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Având în vedere prevederile art. 5 al. 2 şi art. 8 al. 2 din Legea 145/2014, pentru stabilirea unor 
mãsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit ca pct. 19 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: În vederea eliberării Atestatelor de producător agricol şi Carnetelor de comercializare a 
produselor din sectorul agricol se stabilesc următoarele taxe: 

- pentru eliberarea Atestatelor de producător agricol - 40 lei/atestat 
- pentru eliberarea Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol – 12,5 lei/carnet 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Compartimentul agricol, Biroul Buget 
Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale. 
 

Zlatna, 26 martie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 

 
Prezenta se comunică: 
 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Compartimentul agricol, 
Biroul Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 26 

privind inventarierea terenurilor, din proprietatea publică a Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş 
Zlatna care se acordă apicultorilor pentru amplasarea vetrei de stupină  

 
 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 agricol şi Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Având în vedere prevederile art. 12 al. 1 din Legea 383/2013, pentru stabilirea unor mãsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit ca pct. 19 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: În vederea atribuirii vetrei de stupină apicultorilor, se aprobă inventarierea terenurilor, din 
proprietatea publică a Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna, după cum urmează: 
CF - 71532 - Zlatna, sub nr. top. 9341, 9342, 9343 în suprafaţă totală de 6784 mp. 
CF - 3827 - Zlatna, sub nr. top. 7097/27/1 în suprafaţă de 5574 mp. 
Art. 2: Suprafeţele de teren, identificate la articolul 1 al prezentei hotărâri se atribuie gratuit 
apicultorilor, prin grija Serviciului Public de Gospodărie Comunală - Administrarea Domeniului 
Public, Privat, Juridic, în funcţie de mãrimea stupinei. 
Art. 3: Se aprobă modelul contractului care are ca obiect atribuirea vetrei de stupină apicultorilor, 
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală - Administrarea Domeniului Public, Privat, Juridic, Compartimentul agricol. 
 

Zlatna, 26 martie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 

 
Prezenta se comunică: 
 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Serviciului Public de 
Gospodărie Comunală, Compartimentului agricol 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 27 
privind Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

„Amplasare staţie concasare şi sortare agregate”  
oraşul Zlatna, extravilan sat Pătrîngeni, judeţul Alba 

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

 Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 
persoanei cu atribuţii de Arhitect şef al oraşului Zlatna, Raportul de avizare al comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului Local şi Avizul Consiliului Judeţean Alba nr. 36/18.12.2014, comunicat cu 
adresa 20364/22.12.2014; 

Având în vedere prevederile art. 25. al. 1, art. 48, art. 56 - 61 şi punctul 12 indice 4 al anexei 1 
la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările şi modificările 
ulterioare, prevederile art. 2 al. 2 din Legea 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de 
construcţii, cu completările şi modificările ulterioare şi art. 36 al. 2 lit c şi al. 5 lit c din Legea 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism, Legii 52/2003 privind transparenţa decizională; 

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

HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „Amplasare staţie concasare şi sortare 
agregate”, oraş Zlatna, extravilan sat Pătrîngeni, judeţul Alba conform anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre: 
- amplasament: extravilan sat Pătrîngeni, judeţul Alba, suprafaţă totală de 33230 mp. înscris în CF 
72655 sub nr. top 72655 şi CF 72664 sub nr. top. 72664, proprietar tabular Goţa Elisiu, drept de 
folosinţă exclusivă - SC Elis Agregate SRL - în baza Contractului de Comodat nr. 207/3.07.2014 cu 
Încheierea de dată certă 143/2014, a Societăţii Profesionale Notariale Beldean.  
- beneficiar: S.C. ELIS AGREGATE S.R.L. 
- nr. proiect: 19/2014 
- proiectant: SC FUNKY STODIO SRL 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si dă dreptul de construire, 
numai după obtinerea autorizatiei de construire. 
 Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Arhitectul şef al oraşului Zlatna. 

Zlatna, 26 martie 2015 
    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului – judeţul Alba 
Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Primar, Arhitect şef al oraşului Zlatna, S.C. ELIS AGREGATE S.R.L. 
Se afişează la sediul Primăriei 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 28 
privind îndreptarea erorii materiale, din articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 102/25.09.2014 

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

Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al SPGC - 
ADPP şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de 
faptul că prin HCL 102/2014 s-a aprobat:  
A. vânzarea, prin licitaţie publică, a următoarelor parcele de teren: 

- înscrisă în CF 72765 - Zlatna, sub nr. top. 806/2, în suprafaţă de 111 mp. 
- înscrisă în CF 72763 - Zlatna, sub nr. top. 806/3, în suprafaţă de 43 mp. 

B. achiziţionarea Raportului de evaluare al imobilelor, întocmit de expert autorizat ANEVAR 
C. parcurgerea etapelor legale în vederea vânzării parcelelor menţionate 
D. abrogarea HCL 119/2007 
 Întru-cât pe extrasul de carte funciară, pe cele două parcele de teren sunt înscrise şi construcţii 
cu destinaţia „magazii” se impune îndreptarea erorii materiale.  
  Având în vedere prevederile art. 59 din Legea 24/2000 privind privind normele de tehnicã 
legislativã pentru elaborarea actelor normative, art. 876-901 şi 1650-1745 din Codul Civil şi art. 123 al. 
1 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: (1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale, din articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 
102/25.09.2014 după cum urmează: 
În loc de: 
„Se aprobă, vânzarea, prin licitaţie publică, a următoarelor parcele de teren: 

- înscrisă în CF 72765 - Zlatna, sub nr. top. 806/2, în suprafaţă de 111 mp. 
- înscrisă în CF 72763 - Zlatna, sub nr. top. 806/3, în suprafaţă de 43 mp.” 

se va citi: 
„Se aprobă, vânzarea, prin licitaţie publică, a următoarelor imobile: teren şi magazii, identificate mai 
jos: 

- înscrisă în CF 72765 - Zlatna, sub nr. top. 806/2, în suprafaţă de 111 mp. 
- înscrisă în CF 72763 - Zlatna, sub nr. top. 806/3, în suprafaţă de 43 mp.” 
(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 102/25.09.2014 rămân nemodificate. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală al oraşului Zlatna, activitatea Administrarea Domeniului Public şi Privat, Juridic, Biroul 
BFCIT. 

Zlatna, 26 martie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPP, BFCIT, dl. 
Ţibea Mircea Florin 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 29  
privind concesionarea imobilelor, construcţie şi teren aferent, înscrise în CF 2587 sub nr. top. 1536/2/1 

în suprafaţă de 1364 mp.  
 

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 - 
ADPP şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. 
  Având în vedere prevederile art. 871-873 din Legea 287/2009 - Codul Civil cu completările şi 
modificările ulterioare, art. 15 şi 16 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia cu completările şi modificările ulterioare, OUG 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publicã cu completările şi modificările ulterioare, HG 168/2007 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicã cu completările şi modificările 
ulterioare şi art. 123 al. 1 şi 2 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 concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani, a imobilelor, construcţie 
şi teren aferent, înscrise în CF 2587 sub nr. top. 1536/2/1 în suprafaţă de 1364 mp. proprietar tabular 
Oraşul Zlatna - Domeniul Privat. 
Art. 2: Se aprobă Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare, înregistrat la Primăria oraşului Zlatna 
sub numărul 1719/18.02.2015, întocmit de evaluator autorizat ANEVAR - ec. Al. Tomi Sorin Toma, 
legitimaţie 10106, încris în anexa 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 3: Se aprobă Studiul de oprtunitate pentru atribuirea contractului de concesiune, înscris în anexa 2 
la prezenta hotărâre. 
Art. 4: Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractului de concesiune, înscris în anexa 3 la prezenta 
hotărâre. 
Art. 5: Se aprobă constiturea Comisiei de licitaţie în următoarea componenţă: 
1.Vinţan Petru – şef SPGC - preşedinte, 2. Iancu Cosmin – SPGC - secretar, 3. Corpade Dragoş – Birou 
BFCIT - membru, 4. reprezentant ANAF - membru, 5. Nechifor Petru – consilier local - membru 
 Membri supleanţi: 1. Clonţa Nicolae – viceprimar, 2. Vlad Ana – Birou DI  
Art. 6: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală al oraşului Zlatna, activitatea Administrarea Domeniului Public şi Privat, Juridic, Biroul 
BFCIT. 

Zlatna, 26 martie 2015 
    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPP, BFCIT 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 30 
privind închirierea suprafeţei de 27 mp. din imobilul situat în satul Feneş nr. 3, judeţul Alba, aparţinând 

Oraşului Zlatna - domeniul public 
 

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 - 
ADPP şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. 
  Având în vedere prevederile art. 14 lit a din OUG 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publicã cu completările şi modificările ulterioare, art. 36 al. 2 lit c şi 
al. 5 lit a şi art. 123 al. 1 şi 2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi HG 
974/2002 - anexa 12 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Zlatna - poziţia 
375, cu completările şi modificările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1: Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 27 mp. din imobilul, situat în satul 
Feneş nr. 3, judeţul Alba, aparţinând Oraşului Zlatna - domeniul public, înscris în  anexa 12 - 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Zlatna - poziţia 375, aprobată prin HG 
974/2002 cu completările şi modificările ulterioare. 
Art. 2: Se aprobă Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare, înregistrat la Primăria oraşului Zlatna 
sub numărul 816/26.01.2015, întocmit de evaluator autorizat ANEVAR - Cândea Lidia, legitimaţie 
1185, încris în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3: Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere, înscrisă în anexa 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4: Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei 80 lei/lună. 
Art. 5: Se aprobă perioada de închiriere de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor. 
Art. 6: Se aprobă constiturea Comisiei de licitaţie în următoarea componenţă: 
Vinţan Petru - şef SPGC - preşedinte, 2. Iancu Cosmin inspector SPGC - secretar, 3. Corpade Dragoş - 
Birou BFCIT - membru, 4. Clonţa Nicolae – viceprimar - membru 5. Nechifor Petru – consilier local - 
membru                    

Supleanţi: 1. Vlad Ana - Birou DI, 2. Popa Mihaela - Birou BFCIT 
Art. 7: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală al oraşului Zlatna, activitatea Administrarea Domeniului Public şi Privat, Juridic, Biroul 
BFCIT şi persoanele desemnate în cimisia de licitaţie.. 

 
Zlatna, 26 martie 2015 

    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPP, BFCIT 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 31 
 pentru stabilirea tarifelor de închiriere la unele maşini şi utilaje din dotarea SPGC 

 
 Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba întrunit în şedinţă ordinară; 
 Văzând Nota de fundamentare a Primarului oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 
Serviciului Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna nr. şi Raportul de avizare al comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că: 

- prin HCL 120/30.11.2011 s-a aprobat tariful pentru închirierea autospecialei IVECO 
- prin HCL 48/30.04.2013 s-a aprobat tariful pentru închirierea buldoexcavatorului JCB 3 CX 
- prin HCL 113/28.10.2010 s-a aprobat tariful pentru închirierea microbusului IVECO DAILY  
Tarifele aprobate, conform hotărârilor menţionate, includ TVA. În urma ultimelor modificări 

legislative: Ordinul MFP 720/2014 şi completările la Codul fiscal, autorităţile publice sunt scutite de 
deducerea TVA cu excepţia unor activităţi care la acest moment nu sunt desfăşurate de SPGC. Ca 
urmare se impune stabilirea unor tarifele fără TVA. Tarifele stabilite prin prezenta hotărâre au la bază 
fişe de fundamentare, nu includ TVA şi sunt actualizate cheltuielile cu combustibilul utilizat, serviciile 
de întrewţinere şi reparaţii, preţul pieselor de schimb etc. 

Având în vedere prevederile, art. 36 al. 2 lit d, al. 6 lit a pct 19 din Legea 215/2001 republicată, 
şi H.C.L. 16/2005 prin care s-a înfiinţat Serviciului Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1:  Pentru închirierea autospecialei IVECO, cu număr de înmatriculare AB - 07 - XTZ se 
aprobă următoarele tarife: 

- desfundare canalizare - 310 lei/oră  
- vidanjare fosă septică - 62 lei/mc 
- pentru deplasare în afara Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna 3,7 lei/km 
Art. 2:  Pentru închirierea buldoexcavatorului JCB 3 CX, cu număr de înmatriculare AB-Z - 

210, se aprobă următoarele tarife: 
- pentru operaţiuni de încărcare, nivelare, săpare - 92 lei/oră funcţionare  
- pentru staţionare - 30 lei/oră staţionare la beneficiar 
Art. 3:  Pentru închirierea microbuzului IVECO DAILY, cu număr de înmatriculare AB - 07- 

NUS se aprobă următoarele tarife: 
- 2,14 lei/km 
- 7,6 lei/oră staţionare  
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie 

Comunală al oraşului Zlatna, activitatea Administrarea Domeniului Public şi Privat, Juridic, Biroul 
BFCIT. 

Zlatna, 26 martie 2015 
    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPP, BFCIT 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 32 

privind Festivalul Internaţional de Film Etnografic, ediţia a III a. 
 
 
 Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba întrunit în şedinţă ordinară; 

Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 
Casei de Cultură „Horea Popescu” şi Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că prin HCL 141/2012 s-a aprobat organizarea şi desfăşurarea 
la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna, anual în perioada mai - august, a Festivalului 
Internaţional de Film Etnografic (FIFE) - Zlatna International Ethnographic Film Festival (ZIEFF) 
precum şi Regulamentul acestui festival. 

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale cu completările şi 
modificările ulterioare, 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit a pct 1, 4 şi 5 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: Aprobă cuprinderea în Bugetul Local pe anul 2015, a sumelor necesare pentru acoperirea 
costurilor Festivalului Internaţional de Film Etnografic, ediţia a III a. 
Art. 2: Aprobă Regulamentul Festivalului Internaţional de Film Etnografic (FIFE), actualizat, conform 
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art. 3: Se împuterniceşte Primarul oraşului Zlatna pentru a semna documentele în legătură cu 
organizarea Festivalului Internaţional de Film Etnografic. 
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte SPGC – ADPPJ, Biroul DI, 
Biroul BFCIT, Centrul Cultural al Artelor Vizuale Zlatna şi Casa de Cultură „Horea Popescu” 
 
 

Zlatna, 26 martie 2015 
    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 
 
 

 
Prezenta se comunică 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, 
SPGC – ADPPJ, DI - pentru procedurile de achiziţie a serviciilor, BFCIT, Centrul Cultural al Artelor 
Vizuale Zlatna, Casa de Cultură „Horea Popescu” 
 
ZA/ZA, 3 ex 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
ORAŞUL ZLATNA                        
CONSILIUL LOCAL                                                                                                 

          
 
 

HOTĂRÂREA NR. 33  
privind îndreptarea erorii materiale strecurată în colana 5, rândurile 10, 11 şi 12 din anexa la HCL 

80/31.07.2014 
 

 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 B.F.C.I.T. şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi 
ţinând cont de faptul că prin HCL 80/31.07.2014 s-a aprobat prelungirea cu 2,5 ani a contractelor de 
închiriere a unor imobile, aflate în proprietatea publică a Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna 
în anexa, parte integrantă din hotărâre, la poziţiile: 10 - Magda Nicolae, 11 - Magda Ileana şi 12 - Barb 
Laura în colana 5 „adresa imobil închiriat” din eroare s-a trecut „cabană Feneşasa” în loc de „teren în 
sat Feneş - zona Feneşasa”, impunându-se îndreptarea erorii strecurate. 
 În conformitate cu prevederile art. 59 din legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, 
cu completările şi modificările; 

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

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1: Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul colanei 5 din anexa la HCL 

80/31.07.2014 privitoare la rândurile 10, 11 şi 12, poziţii privind pe: 10 - Magda Nicolae, 11 - Magda 
Ileana şi 12 - Barb Laura, în sensul că în loc de „cabană Feneşasa” se va citi „teren în sat Feneş - zona 
Feneşasa”, pe toate cele trei rânduri. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire se  împuterniceşte Biroul BFCIT din cadrul Primăriei oraşului 
Zlatna şi SPGC - ADPPJ. 

 
 

 Zlatna, 26 martie 2015 
    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 

 
 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - jud. Alba 
Primar, Dosar arhivă 
Dosar şedinţă 
Biroul B.F.C.I.T., SPGC - ADPPJ, 
Magda Nicolae, Magda Ileana şi Barb Laura 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 34 
 

privind susţinerea financiară, reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 30 tineri şi 
profesori însoţitori din Basarabia, regiunile Cernăuţi şi Odesa - Ucraina, în perioada 17-24 iulie 2015 

 
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 a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând 
cont de cele ce urmează. Asociaţiunea ASTRA organizează anual Tabăra de Cultură şi Civilizaţie 
Românească „Acasă la noi”, ajunsă la a XIX a ediţie. Pentru susţinătorii programului şi mai ales pentru 
participanţi, tabăra reprezintă un prilej de mare emoţie românească. Cu această ocazie, copiii şi tinerii 
români din teritoriile aflate în prezent în afara graniţelor României, cât şi cei care se găsesc în diferitele 
comunităţi româneşti, se bucură de activităţile iniţiate şi organizate de despărţămintele ASTREI din 
România şi de organizatorii din localităţile-gazdă. Pentru mulţi dintre beneficiari, taberele organizate în 
diferite zone ale României constituie o ocazie unică, de a se bucura de frumuseţile naturale şi valorile 
spirituale ale unei ţări pe care o simt aproape, vorbindu-i graiul, dar pe care nu au avut prilejul să o 
viziteze. Invitaţii se bucură de toată grija organizatorilor, interesaţi să le îmbogăţească cunoştinţele de 
istorie, de geografie, de cultură şi de civilizaţie românească, să-i sprijine în perfecţionarea limbii 
române, în cunoaşterea vie, prin itinerarii culturale specifice, a istoriei şi a spaţiului în care aceasta s-a 
desfăşurat. Prin adresa nr. 26/2015, înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub numărul 1615/2015, 
Asociaţiunea pentru literatura şi cultura poporului român, despărţământul ASTRA „Mihail 
Kogălniceanu” Iaşi, solicită susţinerea financiară a cazării şi mesei pentru perioada 17-24 iulie 2015 
pentru un grup de 30 tineri şi profesori însoţitori din Basarabia, regiunile Cernăuţi şi Odesa - Ucraina. 

Având în vedere prevederile art. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997, art. 36, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct. 4, 5 
din Legea 215/2001, republicată;   
 În  temeiul art 45 al. 1  din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Consiliul Local aprobă susţinerea financiară, în sumă de 5.000 lei, reprezentând cazare şi 
masă, pentru un grup de 30 tineri şi profesori însoţitori din Basarabia, regiunile Cernăuţi şi Odesa - 
Ucraina, în perioada 17-24 iulie 2015. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul BFCIT şi SPGC. 
 

Zlatna, 26 martie 2015 
    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 
 

Prezenta se comunică 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, BFCIT, SPGC, Asociaţiunea 
pentru Literatură Română şi Cultura Poporului Român ASTRA  
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 35 
susţinerea financiară, reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 15 persoane din Asociaţia 

Ziariştilor Sportivi de Radio şi Televiziune din România, în perioada 3-5 iulie 2015. 
  
 

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 a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând 
cont de cele ce urmează. Asociaţia Ziariştilor Sportivi de Radio şi Televiziune din România 
intenţionează să organizeze „Colocviile anuale” în oraşul Zlatna, în perioada 3-5 iulie 2015. La acest 
eveniment participă jurnalişti din Bucureşti, Tîrgul Mureş, Alba Iulia, Cluj, Iaşi, Timişoara, Craiova, 
etc. Prin adresa, înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub numărul 975/2015, Asociaţia propune 
Oraşului Zlatna încheierea unui parteneriat conform căruia în schimbul susţineri financiare, 
reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 15 persoane în perioada 3-5 iulie 2015, să promoveze 
localitatea Zlatna în mass - media din ţară şi în instituţiile în care îşi desfăşoară participanţii activitatea. 

Având în vedere prevederile art. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997, art. 36, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct. 4, 
5, 6 şi 19 din Legea 215/2001, republicată;   
 În  temeiul art 45 al. 1  din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Consiliul Local aprobă susţinerea financiară, în sumă de 5.000 lei, reprezentând cazare şi 
masă, pentru un grup de 15 persoane din Asociaţia Ziariştilor Sportivi de Radio şi Televiziune din 
România, în perioada 3-5 iulie 2015. 

Art. 2: Până la 31 decembrie 2015 Asociaţia Ziariştilor Sportivi de Radio şi Televiziune din 
România, are obligaţia de a prezenta Consiliului Local o informare privind promovarea localităţii 
Zlatna în mass - media din ţară şi în instituţiile în care îşi desfăşoară participanţii activitatea. 

Art. 3: Neîndeplinirea obligaţiei prevăzută la articolul 2 al prezentei hotărâri, de către  Asociaţia 
Ziariştilor Sportivi de Radio şi Televiziune din România, conduce la plata serviciilor de care au 
beneficiat participanţii, în perioada 3-5 iulie 2015, în termen de 30 de zile de la notificare. 

Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul BFCIT şi SPGC. 
 

Zlatna, 26 martie 2015 
    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 

Prezenta se comunică 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, BFCIT, SPGC 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 36 

 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea si 

eficientizarea sistemului de iluminat public pe teritoriul UAT Oraş Zlatna" – faza D.A.L.I. 
 

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 Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local; 

Având în vedere prevederile art. 3 lit b, art. 5 al. 3 lit b şi anexa 3 la HG 28/2008 şi art. 36 al. 2 
lit d şi al. 6 lit a pct 14 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico economici ai proiectului "Modernizarea si eficientizarea sistemului 
de iluminat public pe teritoriul UAT Oraş Zlatna ", faza DALI, după cum urmează: 
Principalii indicatori tehnici: 

• Număr total aparate de iluminat: 1622  puncte luminoase; 
• Putere totală instalată: 61,96 kW; 
• Consum anual de energie electrică: 226.154  kWh 

Indicatorii financiari 
Valoarea totală a investiţiei este de 1.742.190  lei, inclusiv TVA, reprezentând 393.700 euro. 
Valoarea C+M este de 1.707.730  lei, inclusiv TVA, reprezentând 385.910 euro. 
 
la cursul de schimb 1 euro = 4,4252 lei  la data 27.02.2015, data intocmirii devizului general 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Dezvoltare 
Investiţii, Biroul BFCIT, Serviciul Public de Gospodărie Comunală al oraşului Zlatna 

 
Zlatna, 26 martie 2015 

    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – 
ADPP, BFCIT, DI 
ZA/ZA, 3 ex 
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         Anexa la HCL 23/26.03.2015 
PLAN DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL 

POLIŢIEI LOCALE ZLATNA 
Avănd în vedere prevederile: 
o art. 6 lit.a) din legea Poliţiei Locale  
o art. 24 din Reglamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, aprobat 

prin H.G. nr.1332 / 2010 
o O.U.G. nr. 30 / 2007 privind organizarea şi funcţionarea M.A.I, aprobat cu 

modificari prin Legea 15 / 2008, cu modificări şi completări ulterioare 
o Prevedreile Strategiei Naţionale de ordine publică 2010 – 2013 aprobată prin                

H.G. nr. 1040 / 2010 
o Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 92 / 2011 
o Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 184 / 2007 
o Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 60 / 2012 
o Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată şi ţinând cont de: 
o HCL 32 / 2011 de reorganizare a Serviciului Pubic Poliţie Comunitară în serviciul 

Poliţie Locală 
o Dispoziţia Primarului Oraşului Zlatna  nr. 543 / 2011 

    
CAP  I 

ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE 
A. TERITORIUL 

a) aşezarea geografică a Unităţii Administrativ Teritoriale: 
         Oraşul Zlatna este aşezat în partea de vest a judeţului ALBA la 36 Km de Municipiul 

Alba Iulia şi la 28 de Km de orasul ABRUD la o altitudine de 415 m. 
          Localităţi învecinate : 

   -la est Comuna Meteş 
   -la vest Comuna Buceş  
                Comuna Almaşu Mare 
   -la nord Comuna Întregalde  
                Comuna Mogoş 
                Comuna Buceş 
   -la sud Comuna Ceru Băcăinţi 
                Comuna Blandiana 

b) suprafata şi configuratia terenului:  
    Oraşul Zlatna împreună cu cele 18 sate aparţinătoare: Boteşti, Budeni, Dealul Roatei, 

Dobrot, Dumbravă, Feneş, Galaţi, Izvorul Ampoiului, Pătrângeni, Pirita, Pârâul Gruiului, Podul lui 
Paul, Runc, Ruşi, Suseni, Trâmpoiele, Vâltori şi Valea Mică se întind pe o suprafaţă de 25.426 Ha.   

       Oraşul Zlatna fiind situat in depersiunea intramontană la contactul Munţilor Metaliferi 
şi Trascău, relieful majoritar fiind muntos cu altitudini între 600 – 1.300 m şi zonă depresionară. 
Din totalul suprafeţei de 25.426 Ha, pădurea reprezintă 14.545 Ha iar suprafaţa arabilă 878 Ha. 

c) regimul climatic: 
        Climat continental intramontan cu temperature medi anuale de 6,5 grade Celsius. 
         Temperaturi extreme:  

- maxim -16 iulie 1931 = + 42,5 grade Celsius 
- minim-25 ianuarie 1942 = – 32 grade Celsius 
- media multianuală de precipitaţii este de 54 l /m2 

- debitul maxim al râului Ampoi a fost în anul 1979 de 116 m / s 
        Teritoriul oraşului Zlatna se încadrează în zona seismică F, valoarea coeficientului,             

KS = 0,08 în conformitate cu prevedrerile normativului 100 – 92. 
d) reţele hidrografice: 
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        Lungime totală a reţelei hidrografice este de 88,5 Km, principalul curs de apă fiind 
râul Ampoi cu o lungime de 26 Km pe teritoriul oraşului în majoritate amenajat hidrologic 
împotriva inundaţilor.  

 Cei mai importanţi afluenţi sunt : 
- Valea Morilor 12,5 Km 
- Valea Feneşului 16 Km 
- Valea Trâmpoiele 7,5 Km 
- Valea Mică 6 Km 

e) căi de comunicaţii: 
 Localitatea este traversată de la vest la est pe o distanţă de 27 Km, de DN 74                   

Alba Iulia – Abrud. De asemenea pe raza localităţii se mai află 5 Km din drumul judeţean DJ 705 
care face legătura cu Almaşul Mare. Localitatea este legată de satele aparţinătoare prin mai multe 
drumuri comunale printre care cele mai importante sunt (DC 65, DC 66, DC 173 şi DC 76). 

Teritoriul oraşului Zlatna este străbătut de linia de cale ferată Alba Iulia – Zlatna. 
f) zone de agrement: 

  - aleea pietonală situată pe vechea albie a râului Ampoi 
  - parcul situat pe strada Tudor Vladimirescu 
  - parcul situat pe strada Gării 
  - parcul situat pe strada Valea Morilor 
  - Ştrandul Zlatna 
  - sala de sport Zlatna 
  - stadionul Minaur Zlatna 

g) obiective turistice, economice instituţii de interes public: 
Ca obiective turistice putem aminti cele trei rezervaţii: Calcarele de la Valea Mică, 

Piatra Bulbucului, Cheile Caprei, Mânăstirea „Buna Vestire”  Pătrângeni, Castelul de la Izvorul 
Ampoiului, şi  Poiana Narciselor de la Negrileasa. 

Pe raza localităţii îşi desfăşoara activitatea o serie de instituţii: Primăria, Administraţia 
Financiară, 3 sucursale Bancare, Oficiul Poştal, 7 Grădiniţe, 5 Şcoli Primare, 2 Şcoli Gimnaziale şi 
Grupul Şcolar „Corneliu Medrea”  Zlatna. Din cele 12 biserici existente 10 sunt ortodoxe,                          
1 romano – catolică, 1 reformată şi Mânăstirea de la Pătrângeni. 

 
B. POPULAŢIA  

 a) Numărul populaţiei şi structura acestea. 
 Oraşul Zlatna are o populaţie de 8.457 locuitori       
 Structura:  
  - după mediul în care trăiesc: urban 4.414 locuitori, rural 4.043 locuitori 

                    - după sex: bărbaţi 4.142, femei 4.375 
                    - după vârstă: tineri 3.214, adulţi 2.654, vârstnici 2.575 
                    - după etnie: români 7.972, maghiari 59, rromi 422, alte 4 
                    - după religie: ortodoxă 8.066, catolici 75, reformaţi 33, greco – catolici 31, altele 
202, fără 50 

 b) Ocupaţia de bază sau temporară: 
                      -agricultură şi silvicultură 1435 
                      -industrie, construcţii, comerţ 400 
                      -instituţi publice 300 
                      -servicii 250 

 c) Date demografice de interes: 
 Rata şomajului este estimată la 20 % din populaţia activă. Datorită ratei şomajului 
ridicată a avut loc o fluctuaţie a unei părţi din populaţie spre străinătate, municipiul Alba Iulia şi alte 
localităţi. 
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C. Evenimente social – economice, politice şi religioase 
     a) Sărbători naţionale – Ziua Naţională şi Ziua Eroilor 
     b) Zilele Zlatnei 
     c)Ziua agricultorului (Târgul Sfintei Marii) 
     d) Sărbători Religioase (Paşte, Crăciun, Anul Nou, Rusalii, Sfâtă Mărie)  
     e) Manifestări tradiţionale periodice: Sărbătoarea Câmpenească de la Negrileasa, 

sărbătoarea câmpenească de la Negraia, piaţa de mărfuri în fiecare sâmbată, târg de animal lunar, 
meciuri de fotbal ale echipei locale, hore tărăneşti. 

            
D. STAREA INFRACŢIONALĂ ŞI CONTRAVENŢIONALĂ 

      a) Date referitoare la evoluţia fenomenului infracţional 
 În cursul anului 2014 la nivelul oraşului Zlatna s-a înregistrat o scădere cu 33 % a 
fenomenului infracţional de la 256 infracţiuni în 2013 la 171 în anul 2014. Poliţia locală a constatat 
6 infracţiuni şi a acordat sprijin Poliţiei oraşului Zlatna la soluţionarea altor 15 infracţiuni din totalul 
celor 206 infracţiuni soluţionate.  

b) Date referitoare la fapte de natură contravenţională 
În anul 2014 Poliţia Locală a aplicat un număr de 116 sancţiuni din totalul celor 2447 

sancţiuni înregistrate la nivelul oraşului Zlatna, înregistrându-se o creştere a faptele de natură 
contravenţională faţă de anul 2013 când s-au înregistra 80 sancţiuni din totalul celor 2473.  

Valoare sancţiunilor aplicate în 2014 s-a ridicat la 17690 lei. 
Legea 61 / 1991 R – 29 sancţiuni. 
Legea 571 / 2003 A – 17 sancţiuni 
O.U.G. 195 / 2002 – 14 sancţiuni. 
O.U.G. 97 / 2005 – 7 sancţiune 
HCL – 49 sancţiuni. 

 Agenţii Poliţiei Locale Zlatna au întocmit de asemenea 7 procese verbale de confiscare 
a deşeurilor de metalice şi a zgurilor metalurgice provenite de pe domeniul public şi a soluţionat 7 
solicitări din partea cetăţenilor. 
 De asemenea Poliţia Locală Zlatna a intervenit împreună cu Poliţia Oraşului Zlatna la 
51 de apeluri 112 din totalul de 266 apeluri înregistrate şi împreună cu S.V.S.U. Zlatna la 5 
evenimente privind înlăturarea pagubelor unor calamităţi naturale şi stingerea incendiilor. 
 Zonele cu risc mai ridicat, unde s-a constata o mai mare frecvenţă a conturbării şi 
siguranţei publice sunt pe raza oraşului Zlatna şi localităţile Podul lui Paul, Pîrăul Gruiului şi 
Suseni. 
 Stări conflictuale de natură interetnică şi interconfesionale, Poliţia Locală nu s-a 
confruntat cu nici o sitaţie. Poliţia Locală a participat împreună cu agenţii de la Poliţia Rutieră 
Zlatna la acţiuni de dirijare a traficului cu ocazia diferitelor manifestări la asigurare zonelor unde s-
au produs accidente rutiere şi a desfăşurat acţiuni de prevenire şi sancţionare în limita 
competenţelor legale. 
 La nivelul oraşului Zlatna în anul 2014 s-au înregistrat un număr de 77 accidente 
rutiere înregistrându-se o uşoară scădere faţă de anul 2013 când s-au înregistrat 83 accidente rutiere. 
Din totalul celor 77 accidente, 5 au fost grave cu 5 răniţi grav, 10 accidente uşoare cu 11 răniţi uşor 
şi 62 accidente cu pagube materiale (fără victime). 
 Poliţia Locală a participat împreună cu Poliţia Oraşului Zlatna la 2 accidente grave, 5 
uşoare şi 22 cu pagube materiale. 

 
CAP. II 

DISPOZITIVELE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ ŞI ZONELE DE 
RESPONSABILITATE. 

A) Dispozitivele de ordine şi siguranţă publică şi zonele de responsabilitate. 



 4

 Poliţia Locală are ca sector de siguranţă publică în care acţionează tot teritoriul Unităţii 
Administrativ Teritorială.  
 Dispozitivul de Siguranţă Publică este împărţit în două zone de patrulare: Zona I de la 
S.C. SEN FU S.R.L. până la pârâul Valea Morilor şi Zona II de la pârâul Valea Morilor până la 
Târgul de Animale; satele aparţinătoare care fac parte din zona de competenţă.  
 Poliţia Locală Zlatna are acces la înregistrările a 24 de camere de supraveghere situate 
pe aleea pietonală, Stadionul Zlatna, Ştrandul Zlanta, Târgul de Animale şi unele străzi, camere care 
aparţin Primăriei oraşului Zlatna. 

 De asemenea sediul Primăriei şi spaţiile aparţinînd administratiei publice locale sunt 
monitorizate de un număr de 17 camere de luat vederi. Personalul Poliţiei Locale este compus din 2 
agenţi care lucrează în 3 schimburi, în cursul întregii săptămâni, după cum urmează :  

   - schimbul 1 între orele 06 – 14  
  - schimbul 2 între orele 14 – 22 
  - schimbul 3 între orele 22 – 06  

 La toate cele 3 schimburi agenţii de la Poliţia Locală acţionează în comun cu Poliţia 
oraşului Zlatna şi fac parte din dispozitivul de Ordine şi Siguranţă Publică şi / sau dispozitivul de 
Siguranţă Rutieră.  

 
B) Misiuni specifice. 
 În conformitate cu prevederile Legii 155 / 2010, H.G. 1332 / 2010 dispoziţia 
Primarului oraşului Zlatna nr. 543 / 2010 şi alte norme legale în vigoare care definesc organizarea şi 
atribuţiile Poliţiei Locale. 
 

„ În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are 
următoarele atribuţii: 
a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă 
publică al unităţii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii; 
b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, unităţilor 
sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-
teritoriale, a zonelor comerciale şi de agrement, parcurilor, pieţelor, cimitirelor şi altor locuri aflate 
în proprietatea şi / sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii / 
servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică; 
c) participă alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Situaţii 
de Urgenţă şi alte structuri, autorităţi şi instituţii publice, prevăzute de lege, potrivit competenţelor, 
la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, 
accidente, epidemii şi alte calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a 
urmărilor provocate de astfel de evenimente; 
d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, copiilor lipsiţi de ocrotirea părinţilor sau a 
reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi ia măsuri pentru predarea acestora către 
serviciul public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 
e) potrivit competenţei, constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei 
privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de 
gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor de companie şi sesizează 
serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă 
sprijin în vederea capturării şi transportării acestora la adăposturi; 
f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau 
serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale sau acţiuni specifice; 
g) participă împreună cu alte autorităţi competente la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia 
mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor 
comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, 
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după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică 
aglomerări de persoane; 
h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii administrativteritoriale şi / sau 
în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii / instituţii publice de 
interes local, stabilite de consiliul local; pe bază de convenţii poate asigura paza bunurilor şi 
obiectivelor aflate în proprietatea operatorilor economici privaţi, în condiţiile stabilite prin hotărâre 
a consiliului local, la propunerea primarului; 
i) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi 
instanţele de judecată pentru persoanele care locuiesc în raza teritorială de competenţă; 
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea 
socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă. 

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii: 
a) asigură fluenţa şi decongestionarea circulaţiei pe drumurile publice pe raza unităţii administrativ-
teritoriale şi a sectoarelor municipiului Bucureşti din care fac parte, prin activităţi de dirijare şi / sau 
deviere a traficului; 
b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli privind funcţionarea 
semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se 
aplică marcaje rutiere; 
c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor 
naturale, cum ar fi: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte 
asemenea, pe drumurile publice;  
d) participă împreună cu unităţile / structurile teritoriale ale Poliţiei Române la asigurarea măsurilor 
de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de 
pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau 
comemorative, după caz, precum şi alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică 
aglomerări de persoane; 
e) cooperează cu unităţile / structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de 
circulaţie în cazul transporturilor speciale şi a celor agabaritice; 
f) acordă sprijin unităţilor / structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea oricăror altor măsuri 
pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 
g) acţionează pentru aplicarea măsurilor de urgenţă în cazul accidentelor soldate cu victime, asigură 
paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, 
identificarea martorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate 
sanitară; 
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, 
staţionarea şi parcarea autovehiculelor, accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de 
ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar; 
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind gabaritul şi 
accesul pe anumite sectoare de drum, în acest sens, având dreptul de a efectua semnale de oprire a 
conducătorilor de vehicule; 
k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, 
biciclişti, conducători de mopede, vehicule cu tracţiune animală; 
l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la 
circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile 
de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoane cu handicap; 
m) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. 

Contravenţiile constatate conform alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile 
legale privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi cele privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap. 
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În domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal, poliţia locală are următoarele 
atribuţii: 
a) efectuează controale pentru depistarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de 
construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu; 
b) efectuează controale pentru depistarea celor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor 
de reparaţii a părţii carosabile şi pietonale; 
c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă 
formă de afişaj / reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a 
activităţii economice; 
d) participă la acţiunile de demolare / dezmembrare / dinamitare a construcţiilor efectuate fără 
autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii / servicii publice de 
interes local, prin asigurarea integrităţii corporale a personalului care participă la aceste operaţiuni 
specifice; 
e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în 
domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele verbale de constatare 
a contravenţiilor în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care 
coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism său, după caz, preşedintelui 
consiliului judeţean ori primarului unităţii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului 
Bucureşti în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia. 

În domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi localităţilor, poliţia locală are următoarele 
atribuţii: 
a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de depozitare a deşeurilor menajere, 
industriale; 
b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor 
legale privind nivelul de zgomot si poluare; 
c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor; 
d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public său privat al unităţii administrative-teritoriale 
sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii / 
servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora; 
e) verifică igienizarea resurselor de apă, a malurilor şi a albiilor sau cuvetelor acestora; 
f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 
îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor şi a 
locurilor de depozitare a reziduurilor menajere şi industriale; 
g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, 
potrivit legii; 
h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de către operatorii de servicii de salubrizare în 
conformitate cu graficele stabilite; 
i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice 
locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a 
resurselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor; 
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării 
atribuţiilor prevăzute la lit. a) - i) stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. 

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii: 
a) ia măsuri pentru asigurarea respectării normelor privind desfăşurarea comerţului stradal şi a 
activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi locurilor stabilite de autorităţile administraţiei 
publice locale; 
b) verifică activitatea de comercializare a produselor desfăşurată de către operatori economici, 
persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi 
oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare; 
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c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, aprobărilor, 
documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a 
avizelor şi altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale; 
d) verifică condiţiile de comercializare a obiectelor cu caracter religios; 
e) verifică respectarea normelor legale privind reclama şi comercializarea produselor din tutun şi a 
băuturilor alcoolice; 
f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare al operatorilor economici; 
g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţi i          
administrativ-teritoriale, respectiv a sectoarelor Municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii / instituţii publice de 
interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora; 
h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ stabilite prin legi şi acte administrative ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; 
i) cooperează cu autorităţile de control sanitar, sanitar-veterinar şi pentru protecţia consumatorilor 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice acestora; 
j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a 
categoriei de calitate a produselor şi serviciilor, respectarea standardelor de calitate, exactitatea 
cântarelor şi a măsurătorilor produselor comercializate şi sesizează autorităţile competente în cazul 
în care identifică nereguli; 
k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, reclamaţiile primite în legătură cu actele şi faptele de 
comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale; 
l) aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele constatate în urma activităţilor prevăzute la lit. a) 
- i). 

În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii: 
a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 
b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a anumitor 
date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii 
prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date; 
c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. 

În cazul infracţiunilor flagrante, poliţia locală imobilizează autorul, asigură locul faptei, 
anunţă imediat unitatea teritorială a Poliţiei Române, şi predă autorul, pe bază de proces – verbal, în 
vederea continuării cercetărilor. 

În cazul executării în comun cu Poliţia Română sau Jandarmeria Română a unor misiuni de 
importanţă deosebită pe linia menţinerii sau asigurării ordinii publice ori pentru dirijarea circulaţiei 
rutiere, efectivele poliţiei locale acţionează sub coordonarea directă a Poliţiei Române sau 
Jandarmeriei Române, după caz.”  
 Prin dispoziţia nr. 543 / 2010 agenţii Poliţiei Locale Zlanta au fost împuterniciţi să 
constate şi să aplice sancţiuni în toate situaţile în care această calitate îi este stabilită în sarcina 
Primarului Oraşului Zlatna prin acte normative în vigoare. 

 
C) Activităţi şi misiuni executate în comun. 

1) cu Poliţia Română 
 Activităţile desfăşurate de agenţii Poliţiei Locale, se desfăşoară în comun cu Poliţia 
Română şi orice alte activităţi în funcţie de situaţia operativă existentă. 

2) cu Jandarmeria Română 
 Colaborează cu ocazia manifestărilor sportive şi festive desfăşurate la Stadionul 
Minaur din Zlatna, şi în alte situaţii care implică manifestări de orice natură. 

3) cu Structuri ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 
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 Acţionează în comun pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale şi de orice 
altă natură. 

4) cu Serviciile de urgenţă voluntară şi protecţie civilă 
 Acţionează impreună oridecâteori situaţia o impune. 

5) cu A.N.S.V.P.A. 
 Acţionează împreună pentru identificare şi eradicarea evenimentelor sau a unor focare 
de epidemii la animale. 

 
CAP. III 

EFECTIVE AFLATE LA DISPOZIŢIE ŞI SUPORTUL LOGISTIC 
 

 Dispozitivul de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale este compus dintru-un 
efectiv de 2 agenţi echipaţi cu uniformă de serviciu şi însemne distinctive şi dotaţi cu spray iritant 
lacrimogen, cătuşe şi baston de cauciuc. 

 
CAP. IV 

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂŢILOR  
ŞI CONTROLUL DISPOZITIVELOR 

 
 Instruire şi controlul activităţii Poliţiei Locale se face de către Primarul Oraşului 
Zlatna ori de câte ori este necesar sau ofiţerul de serviciu de la Poliţia Oraşului Zlatna. 

 
CAP. V 

DISPOZIŢII FINALE 
 Realizare informaţiilor reciproce cu privire la evoluţia situaţiei operative între Poliţia 
Locală şi celelalte instituţii participante la activităţile de menţinere a ordinii şi liniştii publice se 
face :  

- realizarea schimbului de informaţii  
- suplimentarea numărului de personal când situaţia operativă o impune 
- executarea de activităţi comune 

La Primăria Oraşului Zlatna există permanenţă asigurată de angajaţi ai instuţiei, care 
ţin legătura telefonic cu agenţii Poliţiei Locale ori de câte ori situaţia o impune. 
 Evaluarea activităţii desfăşurată de Poliţia Locală, se face trimestrial s-au ori de câte 
ori situaţia o impune. 
 Legătura între agenţii Poliţiei Locale şi între agenţi i Poliţiei Locale şi celelalte structuri 
cu atribuţiuni în menţinerea ordinii si siguranţei publice se face telefonic sau prin adrese. 

 
Zlatna, 26 martie 2015 

 
    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 
 
CR/CR 
3 ex 

 
 
 



anexa la HCL 26/26.03.2015
   

CONTRACT  
de atribuire, în folosinţă gratuită a vetrei de stupină 

 
 
 Părţile: 
 1. Oraşul Zlatna – reprezentat prin primar ing. Ponoran Silviu şi Şef Serviciu Public de 
Gospodărie Comunală ing. Vinţan Petru, in calitate de LOCATOR. 
 şi 
 ______________________________________________________, cu domiciliul în 
____________, sector/judeţ _________, str. _________, nr. ___, bl. ___, sc.  ___, et. _, ap. __, in 
calitate de LOCATAR. 

 
s-a convenit încheierea prezentului contract în baza prevederilor Legii 383/2013, pentru stabilirea 
unor mãsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi HCL 26/2015 privind 
inventarierea terenurilor, din proprietatea publică a Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna 
care se acordă apicultorilor pentru amplasarea vetrei de stupină  
 
 
 
 
 Art. 1. Obiectul contractului  

Obiectul contractului îl constituie atribuirea, de catre LOCATOR, cu titlu de folosinţă 
gratuită, către şi în beneficiul LOCATARULUI, a suprafetei  de............mp. , situat în ................., str. 
____________,judeţ ________, inscris in CF nr..............sub nr. top.................... 
 

Art. 2.  Durata contractului 
 Contractul se încheie pentru o perioada de ____ ani/ luni cu începere de la data de  _______, 
până la data de __________. 
             Contractul poate fi prelungit prin act aditional, cu acordul ambelor parti. 
 Art. 3. Obligatiile  locatorului 

− sa predea terenul locatarului pe baza de proces verbal; 
− sa asigure locatarului folosinta linistita a terenului; 
− sa urmareasca modul de folosinta a terenului, prin inspectarea modului de respectare 

a clauzelor contractuale; 
            
           Ar t. 4. Obligaţiile locatarului 
 LOCATARUL  se obligă ca în momentul preluării în folosinţă a terenului mai sus menţionat 
să îl folosească cu toată diligenţa unui bun proprietar, în conformitate cu obiectul său de activitate, 
în care scop: 

 
– va întrebuinţa terenul inchiriat  pentru amplasarea unei vetre de stupina,  sub sancţiunea de 

daune-interese; 
− se obligă să nu schimbe destinaţia terenului inchiriat; 
− sa nu aduca nici o modificarea, asupra terenului inchiriat, fara acceptul proprietarului 
–        să predea LOCATORULUI, terenul  ce face obiectul prezentului contract în starea în 

care l-a primit; 
 
 Art.5. Garantii 
              Locatorul garanteaza ca el este proprietarul legal  al terenului si ca are dreptul sa il 
inchirieze locatarului.  



 Ar t. 6. Încetarea contractului 
 Contractul încetează în următoarele cazuri: 

– prin acordul de voinţă al părţilor; 
– la data expirării contractului; 
            - la solicitarea uneia dintre părţi, cu un preaviz de 30 de zile. 
           -  nerespectarea clauzelor contractuale de catre una dintre parti; 

              Art. 7. For ta majora 
            Situatiile de forta majora  vor fi notificate de catre partea care le invoca in termen de 5 zile  
de la data aparitiei. Forta majora exonereaza de raspundere partea ca a invocat-o. Incetarea cazului 
de forta majora determina reluarea obligatiilor  de catre partea care a invocat-o.  
              Art. 8. L itigii 
              Eventualele litigii ce decurg din derularea prezentului contract vor fi solutionate pe cale 
amiabila, iar in caz  de nerezolvare a acestora partile se vor adresa instatelor competente din judetul 
Alba. 
 Tehnoredactat astăzi, _________, în ________ exemplare originale. 

 

 

       LOCATOR; 

ORASUL ZLATNA     LOCATAR; 

           prin 
 
       PRIMAR, 
Ing. Ponoran Silviu 
 
 SEF SPGC 
Ing. Vintan Petru     _________ 
 
 
 
consilier juridic Todorescu Aurel  
 

 

Zlatna, 26 martie 2015 

  

    Preşedinte de şedinţă                                                                                           Contrasemnează 

 Consilier Puiuleţ Adrian                                                                                Secretar Zavragiu Adina  
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anexa la HCL 32/26.03.2015 
 
 

Regulamentul Festivalului Internaţional de Film Etnografic (FIFE) 
Zlatna International Ethnographic Film Festival (ZIEFF) 

 
 

Numele festivalului 
 
Festivalul Internaţional de Film Etnografic (FIFE) - Zlatna International Ethnographic Film Festival 
(ZIEFF) 
 
Obiectivele festivalului 
 
Festivalului Internaţional de Film Etnografic (FIFE) - Zlatna International Ethnographic Film Festival, 
(ZIEFF) isi propune sa propage cultura si traditiile romanesti, prin intermediul promovarii tinerilor 
artisti. Acest festival ajuta la formarea si educarea cineastilor independenti, are rolul de a descoperi noi 
talente si promoveaza imaginea localităţii şi  schimbul de valori culturale cu alte tari. Festivalul este 
deschis si profesionistilor cineasti, care doresc sa contribuie la edificarea patrimoniului cultural 
national sau international. ZIEFF se doreste a fi o poarta de lansare si educare a tinerilor comunitatii. 
Prin HCL 118/25.10.2012 s-a aprobat infiinţarea Centrului Cultural al Artelor Vizuale Zlatna, care îşi 
propune si o casa de productie proprie. Prin intermediul centrului cultural vor fi angrenati tinerii din 
Zlatna. Sub tutela centrului cultural al artelor vizuale se vor infiinta un cineclub si un fotoclub, unde 
tinerii pot urma cursuri de operatorie, montaj film, regie film si arta fotografica, sub indrumarea unor 
specialisti in domeniu. Cele mai bune creatii ale artistilor din Zlatna pot fi promovate in cadrul ZIEFF, 
creandu-se noi oportunitati de afirmare pentru tanara generatie. In cadrul festivalului va fi organizata si 
o expozitie-concurs de fotografie etnografica. Pe langa un ajutor dat concret comunitatii si mai ales 
tinerilor din Zlatna este si un mod elitist de a promova valorile istorice, etnografice si turistice a 
orasului. 
 
Sectiunile festivalului: 
 

• Cineasti independenti (membrii ai organizatiilor neprofesionale sau amatori) 
• Cineasti profesionisti (care lucreaza in televiziuni, case de productie etc.) 
• Studenti 

 
Premii - pe categor ii 
 

• Marele Premiu (cel mai bun film etnografic) 
• Premiul juriului 
• Premiul publicului 
• Cea mai buna imagine a unui film romanesc 
• Cea mai buna imagine a unui film strain 
• Cea mai buna coloana sonora a unui film romanesc 
• Cea mai buna coloana sonora a unui film strain 
• Cea mai buna regie a unui film romanesc 
• Cea mai buna regie a unui film strain 
• Cel mai bun montaj de film 
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Organizare FIFE Zlatna 
 
Festivalul Internaţional de Film Etnografic (FIFE) - Zlatna International Ethnographic Film Festival 
(ZIEFF) se desfasoara anual in perioada mai - iunie, in orasul Zlatna, judetul Alba.  
FIFE Zlatna este organizat de catre autorităţile publice locale. 
 
Termenul limita pentru inscrieri se stabileşte, la fiecare ediţie, în funcţie de data exactă a începerii 
festivalului. 
 
Program şi eligibilitate 
 
La ZIEFF se pot inscrie filme documentare pe teme etnografice, fara restrictii de durata, indiferent ca 
au mai participat sau nu la alte festivaluri. 
Filmele trebuie sa aiba calitati cinematografice, implicatie artistica si o puternica prezenta a punctului 
de vedere al realizatorului, atat in forma, cat si in continut. Sunt apreciate in mod special 
documentarele creative şi filmele de autor, care pun accent pe modul de abordare al originii, modului 
de viata, culturii si obiceiurile comunitatilor sau popoarelor. 
Filmele inscrise in editiile anterioare ale FIFE Zlatna, indiferent ca au fost sau nu premiate, nu vor mai 
fi acceptate in competitie. 
 
Înscr iere 
 
Nu se percepe taxa de inscriere.  
Costurile de transport sunt suportate de catre participanti. 
Filmele inscrise pentru sectiunile competitionale, care nu sunt in limba romana, trebuie sa fie traduse si 
in limba engleza, inclusiv titlul si distributia. Filmele pot fi produse direct in limba engleza sau pot fi 
trimise in limba tarii unde au fost realizate, dar este obligatoriu sa fie traduse si in limba engleza. 
Persoana care inscrie filmul in competitie trebuie sa faca cunoscute, de la inceput, urmatoarele 
informatii: numele regizorului, al scenaristului, producatorul, numele operatorului, rezumatul filmului, 
durata filmului. Persoana care inscrie filmul in competitie este responsabila de corectitudinea datelor 
furnizate. Persoanele care doresc sa inscrie filmele in festival sunt rugate sa completeze un 
FORMULAR DE INSCRIERE. Fisierul trimis este recomandat sa foloseasca un conteiner MP4 
(Video: H264/MPEG -4 AVC – min. 720x480, Audio: AAC/AC3MP3) 
Este necesar sa fie trimise si date despre film si autori, daca au mai aparut in presa, daca au mai 
participat la alte festivaluri cu pelicula respectiva sau orice alte date de interes public despre film. 
Aceste date vor fi facute publice pe site-ul festivalului si in catalogul de prezentare al festivalului. 
Persoana care inscrie filmul in competitia festivalului trebuie sa anunte organizatorilor adresa sa de e-
mail si telefonul, pentru a putea fi contactata. Totodata, solicitantul isi asuma intreaga raspundere 
pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor din film precum si a autenticitatii numelor echipei de 
realizatori si a drepturilor de autor. In formularul de inscriere a filmului, trebuie mentionata persoana 
fizica sau juridica care detine drepturile de autor, precum si acordul acesteia pentru inscrierea filmului 
in festival. Inscrierea unui film in competitie presupune existenta acordului detinatorului drepturilor de 
autor. Acest aspect este responsabilitatea persoanei care inscrie filmul in competitie. Organizatorii 
festivalului nu isi asuma nicio obligatie cu privire la aspectele mentionate mai sus. 
Filmele inscrise in competitie trebuie trimise si prin posta, pe suport DVD.  
Filmele se trimit in atentia doamnei Adina Zavragiu, la adresa: Calea Motilor nr. 12, orasul Zlatna, 
judetul Alba, Romania, cod postal 516100. 
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Nota:  Pentru filmele trimise prin posta, se verifică daca filmul de pe DVD poate fi vizionat si trebuie 
impachetat astfel incat sa fie evitata deteriorarea acestuia in timpul transportului. Organizatorii nu isi 
asuma raspunderea pentru deteriorarea DVD-urilor. Confirmarea de primire si functionare a DVD-ului 
va fi anuntata online de catre organizatori. Materialele trimise nu vor fi returnate. Copiile filmelor 
inscrise intră în arhiva festivalului si sunt folosite doar in scopuri non-profit (cercetare, programe 
educationale si de formare). Dupa terminarea festivalului, filmele nu se returneaza, ci raman in baza de 
date a festivalului. Inscrierea unui film da dreptul organizatorilor de a il selecta si proiecta intr-una din 
sectiunile festivalului. 
 
Jur izare 
 
Jurizarea va fi facuta de profesionisti in domeniul cinematografiei (scenaristi, regizori, operatori, critici 
de film), etnologi si specialisti in etnografie. Alaturi de acestia se vor afla reprezentanti ai autoritatilor 
locale/ judetene. Toate filmele acceptate la jurizare vor fi anuntate si pe site-ul festivalului. 
 
Sectiunea par ticipanti 
 

• Cineasti independenti (membrii ai organizatiilor neprofesionale sau amatori) 
• Cineasti profesionisti (care lucreaza in televiziuni, case de productie etc.) 

 
Pentru public 
 
Persoanele care doresc sa participe la festival si sunt interesate de posibilitatile de cazare pot obtine mai 
multe informatii de la Primaria Zlatna, tel. +40 258 856 337. 
 
Activităţi  
 
Festivalul se deruleaza pe parcursul a trei zile, dupa cum urmeaza: 

• Conferinta de presa / interviuri – organizatorii si castigatorii vor raspunde la intrebarile presei 
invitate la acest eveniment 

• Parada costumelor populare 
• Prezentarea filmelor castigatoare intr-un cadru festiv (stadionul Zlatna), in prezenta locuitorilor 

din orasul Zlatna, a presei si a invitatilor. 
• Vizionarea unor filme digitalizate etnografice, pentru copii, puse la dispoziţie de Centrul 

Naţional al Cinematografiei  
• Spectacole folclorice cu rolul de a promova valorile si traditia zonei – participă formatii de 

muzica populara locale şi interpreţi consacraţi 
• Decernarea premiilor 
• Spectacol de gala la inchiderea festivalului  
• Masa festiva 
 

Zlatna, 26 martie 2015 
    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 
 
 
 
 


