
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA         
ORAŞUL ZLATNA                                                                                   
CONSILIUL LOCAL                                                                                                              

HOTĂRÂREA NR. 37 
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 2015; 
 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 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 
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, 22 aprilie 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. 38 

privind aprobarea Contului de execuţie la 31.03.2015 
 

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 B.F.C.I.T. şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile art. 49 al. 12, 13 din Legea 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu completările şi modificările ulterioare şi art. 36 al. 2 lit b şi al 4 lit a 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 Contul de execuţie la 31.03.2015,  conform anexelor 1 şi 2, părţi integrante 
din prezenta hotărâre: 

anexa 1: Bugetul Local cu Secţinea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare 
anexa 2: Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii de la Bugetul local, cu Secţinea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare 
 Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Buget, Finanţe, 
Contabilitate, Impozite şi Taxe. 
 

Zlatna, 22 aprilie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 
 
 
 
 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Biroul BFCIT, 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. 39 
privind prelungirea contractelor de închiriere a unor imobile, aparţinând proprietăţii publice a Unităţii 

Administrativ Teritoriale - oraş 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 
Biroului B.F.C.I.T. şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 În conformitate cu prevederile art. 1809, 1810 şi 1820 din Legea 287/2009 Codul Civil cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 14 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
art. 36 al. 2 lit c şi al. 5  şi art. 123 al. 1 şi 2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
completările şi modificările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1: Se aprobă prelungirea cu 2,5 ani a contractelor de închiriere a unor imobile, aflate în 

proprietatea publică a Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna, înscrise în anexă, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2: Modificarea Contractelor de închiriere, precizate la articolul 1, se realizează prin act 
adiţional, semnat în numele şi pentru locator de către Primarul oraşului Zlatna care se împuterniceşte în 
acest sens. 

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire se  împuterniceşte Biroul BFCIT din cadrul Primăriei oraşului 
Zlatna şi SPGC - ADPPJ. 
  

Zlatna, 22 aprilie 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 
 
ZA/ZA 
3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 40 

privind completarea Regulamentului 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. Prin HCL 32/2015 s-a aprobat cuprinderea în Bugetul Local pe anul 
2015, a sumelor necesare pentru acoperirea costurilor Festivalului Internaţional de Film Etnografic, 
ediţia a III a, precum şi Regulamentul Festivalului Internaţional de Film Etnografic (FIFE), actualizat 
în care sunt înscrise acţiunile care se vor desfăşura pe parcursul celor trei zile de festival. Având în 
vedere că este în curs de finalizare obiectivul de investiţii „Restaurare, însănătoşire, amenajare şi 
schimbare destinaţie clădire Piaţa Unirii, nr. 1, Zlatna”, dar ţinând cont de faptul că Festivalul de Film 
atrage numeroşi vizitatori, dintre care o mare parte sunt personalităţi care au studiat în primii ani de 
şcoală în această clădire, considerăm momentul oportun pentru a inaugura noul sediu administrativ al 
Primăriei oraşului Zlatna, înscriind această acţiune pe agenda celor trei zile de 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 şi art. 58 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;   
 În  temeiul art 45 al. 1  din legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Regulamentul Festivalului Internaţional de Film Etnografic (FIFE), aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 32/26.03.2015, se completează la secţiunea „ Activităţi”, numai pentru ediţia a III 
a, cu următoarea acţiune: inaugurarea noului sediu al Primăriei oraşului Zlatna realizat în cadrul 
obiectivului de investiţii „Restaurare, însănătoşire, amenajare şi schimbare destinaţie clădire Piaţa 
Unirii, nr. 1, Zlatna”. 
Art. 2: 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, 22 aprilie 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 
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HOTĂRÂREA NR. 41 

privind marcarea, cu titlu gratuit a cantităţii de 66,5 mc. buştean lemn stejar, din pădurea aflată în 
proprietatea publică a Oraşului Zlatna, pentru confecţionarea mobilierului necesar dotării noului sediu 

administrativ al autorităţilor publice locale 
 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 precum şi Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că se apropie de finalizare obiectivul de investiţii 
„Reabilitare, însănătoşire, amenajare şi schimbare destinaţie clădire Piaţa Unirii, nr. 1, oraş Zlatna”, 
urmând ca în scurt timp în această clădire reprezentativă să devină sediul administrativ al autorităţilor 
publice locale. Prin HCL 114/2014 s-a aprobat utilizarea de lemn de lucru, din pădurea aflată în 
proprietatea publică a Oraşului Zlatna, pentru confecţionarea mobilierului necesar dotării noului sediu 
administrativ al autorităţilor publice locale, amplasat în strada Piaţa Unirii, nr. 1, oraş Zlatna. Biroul 
Dezvoltare Investiţii, prin Raportul nr. 4264/2015, aduce la cunoştinţă că a   efectuat procedura de 
atribuire a contractului de confecţionare, furnizare şi montare mobilier necesar dotării noului sediu 
administrativ al autorităţii publice locale – Cod CPV: 39130000 – 2 – Mobilier de birou (Rev.2), 
39120000-9 – Mese, dulapuri, birouri şi biblioteci (Rev.2). Contractul de furnizare „Mobilier 
confecţionat din lemn stejar” a fost încheiat cu SC Stoian Grup Siv SRL, valoarea acestuia fiind de 
121.002 lei, fără TVA, urmând ca UAT – oraş Zlatna să pună la dispoziţia furnizorului cantitatea de 
66,5 mc. buştean lemn stejar. 

Având în vedere prevederile art. 24 al. 3 lit. c din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea 
bugetarã pe anul 2009 şi reglementarea unor mãsuri financiar - fiscale cu completările şi modificările 
ulterioare şi art. 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit c din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale 
republicată; 
 În  temeiul art 45 al. 1  din legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1: Se aprobă marcarea, cu titlu gratuit, a cantităţii de 66,5 mc. buştean lemn stejar, din pădurea 
aflată în proprietatea publică a Oraşului Zlatna, care se va utiliza pentru confecţionarea mobilierului 
necesar dotării noului sediu administrativ al autorităţilor publice locale, amplasat în strada Piaţa Unirii, 
nr. 1, oraş Zlatna, în baza Contractului de furnizare „Mobilier confecţionat din lemn stejar”, încheiat cu 
SC Stoian Grup Siv SRL . 
Art. 2: Se împuternicesc angajaţii SPGC- ADPPJ, Biroului Dezvoltare Investiţii, Biroului Buget 
Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale şi Ocolul Silvic Abrud RA pentru a îndeplini procedurile 
legale în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.. 

Zlatna, 22 aprilie 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 
 Consilier Puiuleţ Adrian                                                            Secretar Zavragiu Adina 

 
Prezenta se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, 
SPGC- ADPPJ, Biroul Dezvoltare Investiţii, Biroul Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe 
Locale, Ocolul Silvic Abrud RA 
ZA/ZA, 3 ex 


