ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 1203/05.02.2014.
PROCES VERBAL
Încheiat azi 24 ianuarie 2014, în şedinţa,, de îndată “ a Consiliului Local al
oraşului Zlatna. la şedinţă participă un număr de 12 consilieri. Lipsesc motivat
următorii consilieri : Humaciu Paula Ioana, Nechifor Petru, Racz Ieno.
Potrivit art 42 alin5 din Legea nr. 215/2001 procesul verbal al şedinţei anterioare
a fost pus la dispoziţia consilierilor în timp util. Ne fiind completări se supune la vot.
Cine este pentru ?
12 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal.
dl. Primar – supune la vor ordinea de zi.
Cine este pentru ?
12 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă.
d-na Zavragiu Adina – secretar oraş Zlatna prezintă raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Teişan Sorin – decanul de vârstă a Consilierilor solicită propuneri pentru
alegerea preşedintelui de şedinţă.
dl. Teişan Sorin – propune pe domnul Clonţa Nicolae ca preşedinte de şedinţă
ales pe trei luni.
Se supune la vot.
Cine este pentru ?
11 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 1/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind zonificarea teritoriului Unităţii
Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna.
dl. Iancu Cosmin - inspector în cadrul SPGC - prezintă raportul de specialitate.
dl. Clonţa Nicolae - preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
Se prezintă anexa cu propunerile de încadrare în zonă a străzilor şi satele
aparţinătoare.
dl. Demenic Daniel – sunt de acord cu propunerile făcute, dar nu avem cale de
acces la unele imobile. Sunt multe clădiri care nu au cale de acces.
dl. Primar - ne ducem pe teren să vedem cine nu are cale de acces.
dl. Demenic Daniel – eu la firma mea mi-am făcut singur calea de acces pe banii
mei. Nu este peste tot reţea electrică.
dl. Primar – este reţea la Verco Metal , cine doreşte se poate racorda.
dl. Buciuman Emil – pe str Ion Creangă nu este canalizare, dar eu primesc
factură de apă şi canalizare. Drumul este foarte rău, mi-am stricat maşina.
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dl. Primar – vă adresaţi la Apa CTTA Alba pentru problema facturii de
canalizare.
dl. Medrea Ioan - în ceea ce priveşte oraşul şi satele aparţinătoare este foarte
bine că s-a putut introduce apă şi canal. Ar fi bine dacă şi la Pirita s-au putea introduce.
Aş plăti şi eu taxe mai mari dacă am avea apă şi canal.
dl. Demenic Daniel – d-na Morogan aţi fost în zona uzinii şi aţi putut intra ?
d-na Morogan Rodica – şef Birou Dezvoltare Investiţii – da, am fost săptămâna
trecută să verificăm situaţia în teren.
dl. Demenic Daniel – nu putem să sufocăm oraşul cu taxe.
dl. Primar – da, dar toată lumea vrea să arate frumos oraşul. Zlătnenii şi-au plătit
impozitele şi taxele, dar cei care nu mai sunt în Zlatna nu mai plătesc impozit, se fac
demersuri pentru încasarea acestor impozite restante.
dl. Bunea Ioan – să-mi spuneţi dacă are influenţă asupra impozitului această
zonificare.
d-na Tibea Eugenia – da.
dl. Buciuman Emil – ce faceţi cu cei care nu pot plăti. Ce facem cu ei ?
dl. Demenic Daniel – se execută silit.
d-na secretar - trebuie făcute aceste zonificări deoarece ne obligă legea. Dacă
vine Curtea de Conturi şi verifică, atunci ne poate sancţiona.
d-na Tibea Eugenia – vor fi diferenţe la calcul impozit. Clădirile nu sunt cuprinse
în cele 4 zone ( A B C D), doar terenul este zonificat în funcţie de utilităţile de care
beneficiază.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
10 consilieri
împotrivă ?
1 consilier ( Demenic Daniel)
abţineri ?
1 consilier ( Medruţ Cristina)
d-na Medruţ Cristina – motivez : nu am fost lămurită pe deplin de aceste condiţii.
Cu majoritate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 2/2014.
Ne mai fiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Clonţa Nicolae

SECRETAR
Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 1203/05.02.2014.
MINUTA

Şedinţei ,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului Zlatna , din data de 24
ianuarie 2014.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
HCL nr. 1/ 2014 cu 11 voturi pentru prin care s-a aprobat alegerea preşedintelui
de şedinţă.
HCL nr. 2/2014, cu 12 voturi pentru prin care s-a aprobat zonificarea teritoriulu
Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna.
SECRETAR,
Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 1203/05.02.2014.
PROCES VERBAL
Încheiat azi 05 februarie 2014, cu ocazia afişării pe tabela de afişaj la Primăria
oraş Zlatna a minutei şi a procesului verbal al şedinţei ,, de îndată “ din data de 24
ianuarie 2014.
SECRETAR
Zavragiu Adina
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