ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 71
pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii "Sistematizare verticală
acces auto şi pietonal str. Horea" – faza D.A.L.I.
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară;
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 "Sistematizare verticală acces auto şi
pietonal str. Horea", faza DALI, după cum urmează:
Principalii indicatori tehnici:
• Suprafaţă construită 2353 mp;
• Lungime strada reabilitată 92 m;
• Construire parcări;
Indicatorii financiari
Valoarea totală a investiţiei este de 525.964,19 lei, inclusiv TVA, reprezentând 117.704,86 euro.
Valoarea C+M este de 448.768,52 lei, inclusiv TVA, reprezentând 100.429,34 euro.
la cursul de schimb 1 euro = 4,4685 lei la data 02.07.2015, 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, 30 iulie 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL –
ADPP, BFCIT, DI
ZA/ZA, 3 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 72
privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, actualizat 2015
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară;
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
Inspectorului de protecţie civilă şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local şi ţinând cont de faptul că prin HCL 10/10.02.2011 s-a aprobat Planul de analiză şi acoperire a
riscurilor, care potrivit prevederilor legale se actualizează anual sau ori de câte ori apar riscuri noi;
Având în vedere art. 6 şi 7 din O.M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a Planului de analizã şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analizã şi
acoperire a riscurilor;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, actualizat 2015, conform anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Inspectorul de protecţie civilă din
cadrul Primăriei oraşului Zlatna care va pune la dispoziţia secretariatului tehnic permanent al
comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Alba, Planul de analiză şi acoperire a riscurilor,
actualizat 2015.

Zlatna, 30 iulie 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae
Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar, Dosar arhivă
Dosar şedinţă
Inspector protecţie civilă
ZA/ZA
3 ex.

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 73
privind actualizarea Regulamentului Festivalului Naţional de Interpretare a Romanţei
„Te-aştept pe acelaşi drum - In Memoriam Valer Ponoran”
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
Casei de Cultură Horea Popescu Zlatna şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 4 al. 2 şi al. 3 lit a din O.U.G 118/2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfãşurarea activitãţii aşezãmintelor culturale, art. 36 al. 2 lit d şi al 6 lit a pct 4 din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, Legea 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu completările şi modificările ulterioare şi adresa 2053/16.09.2014 a Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Aprobă Regulamentul actualizat al Festivalului Naţional de Interpretare a Romanţei „Te-aştept
pe acelaşi drum - In Memoriam Valer Ponoran”, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2: Aprobă cuprinderea în Bugetul Local pe anul 2015, a sumelor necesare pentru acoperirea
costurilor Festivalului Naţional de Interpretare a Romanţei „Te-aştept pe acelaşi drum - In Memoriam
Valer Ponoran”, ediţia a XII a.
Art. 3: Se împuterniceşte Primarul oraşului Zlatna pentru a semna documentele în legătură cu
organizarea Festivalului Naţional de Interpretare a Romanţei „Te-aştept pe acelaşi drum - In
Memoriam Valer Ponoran”.
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Casa de Cultură „Horea
Popescu” Zlatna, SPGC – ADPPJ, Biroul DI, Biroul BFCIT, Centrul Cultural al Artelor Vizuale
Zlatna.
Zlatna, 30 iulie 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae
Se comunică:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba
Primar
Dosar arhivă
Dosar şedinţă
Biroul BFCIT
Casa de Cultură „Horea Popescu” Zlatna
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba
ZA/ZA
3 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

anexa la HCL 73/30.07.2015
REGULAMENT
actualizat al Festivalului Naţional de Interpretare a Romanţei
„Te-aştept pe acelaşi drum - In Memoriam Valer Ponoran”
Festivalul Naţional de Interpretare a Romanţei „Te-aştept pe acelaşi drum - In Memoriam Valer
Ponoran”, se va desfăşura anual.
Ediţia a XII-a se va desfăşura în oraşul Zlatna, în perioada 17 - 18 octombrie 2015.
1. Condiţii de participare
Documente necesare înscrierii :
- fişa de înscriere, anexa I la prezentul Regulament
- curriculum vitae
Documentele necesare înscrierii vor fi expediate pe adresa: Primăria Oraşului Zlatna - Casa de
Cultură “Horea Popescu”, la adresa: Zlatna, str. Piaţa Unirii, nr. 1A, judeţ Alba, cod 516100, e-mail
evico2@yahoo.com si cosminabogdan11@yahoo.com sau la fax nr. 0258/856583, cu menţiunea pentru
Festivalul Naţional de Interpretare a Romanţei „Te-aştept pe acelaşi drum - In Memoriam Valer
Ponoran”.
2. Termen de înscriere, pentru ediţia a XII-a: 16 octombrie 2015
3. Festivalul se desfăsoară în două etape:
- etapa a I a: preselecţia
- etapa finală, care cuprinde două faze: concursul propriu - zis şi concertul de gală.
3.1. Pentru etapa a I-a, preselecţia, candidaţii vor pregăti un repertoriu cuprinzând două romanţe.
Pentru ediţia a XII-a, preselecţia va avea loc în data de 17 octombrie 2015, începând cu ora 900, la Sala
de Festivitaţi „Ampelum” a Primăriei Oraşului Zlatna. La preselecţie, acompaniamentul va fi asigurat
de organizatori.
3.2. În concurs participă candidaţii declaraţi admişi la proba de preselecţie. Pentru concurs, aceştia vor
pregăti două piese, indicate de juriu, alese din repertoriul propus la înscriere.
3.3 La concertul de gală participă laureaţii concursului, concurentul distins cu marele premiu la ediţia
anterioară, precum şi invitaţi stabiliţi de organizatori.
Pentru ediţia a XII-a, etapa finală a Festivalului se va desfăşura în perioada 17 – 18 octombrie 2015.
4. Pe durata Festivalului, organizatorii asigură cazarea şi masa concurenţilor, astfel:
- în etapa a I a pentru toţi candidaţii înscrişi în concurs
- în etapa a II a pentru toţi candidaţii admişi în etapa finală
5. Ordinea intrării în concurs va fi stabilită de organizatori, prin tragere la sorţi.
6. Premii acordate:
- marele premiu, în valoare de 4500 lei
- un premiu I, în valoare de 1500 lei
- un premiu II, în valoare de 1000 lei
- un premiu III, în valoare de 500 lei

7. Concurentul distins cu marele premiu nu va mai putea participa la ediţiile următoare ale concursului,
dar va participa cu un recital la ediţia următoare, fără a fi remunerat.
8. Informaţii suplimentare se pot obţine de la reprezentanţii Casei de Cultură „Horea Popescu” Zlatna:
d-na Bogdan Cosmina - tel. 0765333552 si 0742741499, dl. Brătean Ioan - tel 0743753325.
Anexa I la Regulament
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul organizat în cadrul
Festivalului Naţional de Interpretare a Romanţei
„Te-aştept pe acelaşi drum - In Memoriam Valer Ponoran”
Numele şi prenumele:_______________________________________________________
Data şi locul naşterii :_______________________________________________________________
Domiciliu:
Localitatea__________________________
Str.___________________________________,
Nr._______, Bl.______, Sc._____, Ap._______, Jud._______________________
Telefon fix / mobil : ___________________/ __________________________
Profesia:_________________________________________________________
Pregătirea artistică:______________________________________________________
Repertoriul: (titlul piesei, compozitor, textier, tonalitatea) în ordinea preferinţelor:
1.______________________________________________________________
________________________________________________________________
2.______________________________________________________________
________________________________________________________________
Am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului de organizare, a concursului din cadrul
Festivalului Naţional de Interpretare a Romanţei „Te-aştept pe acelaşi drum - In Memoriam Valer
Ponoran”, pe care mă oblig să le respect.
Semnătura,

Zlatna, 30 iulie 2015
Preşedinte de şedinţă
Consilier Clonţa Nicolae

ZA/ZA
3 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

