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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 1204/05.02.2014. 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi 31 ianuarie  2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 
Zlatna. La şedinţă participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 aleşi. La şedinţă 
mai participă reprezentanţii de la SC Livio Dario SRL Alba.,  dl. Mateaş Stefan 
reprezentantul Asociaţiei Mâinile Speranţei – Aiud. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni ( ianuarie, februarie, 
martie 2014) . 
 Potrivit art. 42 alin 5 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 ?  14 consilieri 
                   abţinere ?  1 consilieri  ( Demenic D) 
 dl. Demenic Daniel – motivez:   m-am abţinut şi la votarea zonificării adoptată 
prin HCL nr. 2/2014. 
 DL. Primar -  supune la vot ordinea de zi  şi  informează Consiliul Local că de la 
data înmânării materialelor de şedinţă a mai apărut necesitatea adoptării a încă unui 
proiect de hotărâre şi anume: 

- proiect de hotărâre privind indexarea chiriilor pentru spaţiile  locative  cu altă 
destinaţie decât locuinţă. 

Se supune la vot. 
 Cine este pentru ?  15 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local 

pentru anul 2014. 
d-na Tibea Eugenia – şef Birou BFCIT – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
d-na Tibea Eugenia -  la fundamentarea bugetului pe anul 2014 am pornit  luând 

în calcul valorile din execuţie pe anul 2013.  Dă citire sumelor primite de la Consiliul 
Judeţean Alba, comunicate prin adresa din data de 30 01.2014. 

dl.  Demenic Daniel -  solicită să se prezinte suma  care reprezintă  veniturile 
totale pe 2013. 

d-na Tibea Eugenia – prezintă suma totală  a veniturilor şi modul lor de 
compensare. De asemenea prezintă modul de fundamentare a bugetului pe 2014, 
explicând din ce se compun veniturile şi cheltuielile. Din surse proprii în 2013 am avut 
venituri de 16,35 miliarde ( lei vechi). 

dl. Primar – impozitele în Zlatna  conform legii 27/ 1996 sunt  plătite doar  în 
proporţie de 50 %. Ne mirăm cum în alte oraşe se pot face atâtea lucruri.  Ei au impozite 
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percepute în proporţie de 100 %. Noi cum să plătim iluminat şi altele la acelaşi valori 
când nu avem veniturile asigurate. 

d-na Tibea Eugenia – prezintă toate cheltuielile preconizate pentru anul 2014: 
- burse  merit pentru 40 elevi cu medii cuprinse între 9,60 şi 10 în sumă de 15 

lei/elev 
- burse sociale: 
1. 24 orfani 
2. 42 cu părinte sau alte situaţii de familii cu venituri reduse 
d-na Tibea Eugenia -  prezintă lista de investiţii. 
dl. Primar -  lista trebuie completată cu muzeul ce urmează a se amenaja. Cred  că 

amenajarea tunelului subteran din  curtea spitalului spre noua primărie ne va oferi 
surprize plăcute. De asemenea trebuie prevăzute sume pentru culte. Este o cerere a 
Biserivii Reformate din Zlatna pentru 5.000 lei şi aproximativ  10.000 pentru Biserica 
din Feneş. 

dl. Puiuleţ Adrian -  a existat posibilitatea de  finanţare a ,, Cupei Crăciunului “ la 
fotbal ? 

d-na Tibea Eugenia -  da,  cu condiţia ca întrecerea să fie cuprinsă în proiectul 
Club Sportiv Zlatna. 

dl. Clonţa Nicolae – dacă mai sunt şi alte discuţii, întrebări. 
Se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru?  15 consilieri 
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 3/2014. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei  

Contractului de concesionare nr. 334/14.01.2008, încheiat cu SC Livio – Dario SRL, 
având ca obiect  prestarea serviciului public de transport local de  persoane în UAT – 
oraş Zlatna. 

dl. Iancu Cosmin -  inspector de specialitate  în cadrul Serviciul  SPGC – prezintă 
raportul de specialitate. 

dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de  specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare cu următorul amendament:  să fundamenteze să supună 
concendentului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport numai cu  
consultarea Consiliului Local. 

dl. Croitoru Vasile – reprezentant SC Livio Dario SRl Alba prezintă 
împuternicirea din partea firmei pentru a reprezenta societatea în relaţia cu Consiliul 
Local în privinţa contractului de concesionare. De asemenea depune adresa SC Livio 
Dario nr. 33/30.01.2014 prin care solicită majorarea tarifelor practicate de operatorul de 
transport cu motivarea corespunzătoare.  

dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă dă citire împuternicirii şi a adresei 
depuse.  De asemenea  dl. Clonţa solicită să se ia în considerare amendamentul notar pe 
raportul de avizare, căruia îi dă citire. Dl. Clonţa verifică dacă s-au  respectat tarifele 
aprobate din 2008. 

În 2008 – Zlatna – Feneş 1,5 lei 
În prezent Zlatna – Feneş  - 2 lei 
s-a ajuns la 2 lei fără acordul Consiliului Local. Rog ca pe viitor să se respecte 

prevederile din Caietul de sarcini şi orice creştere de  preţ să se aprobe de Consiliul 
Local. 
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dl. Croitoru Liviu -  eu am prezentat succint poziţia noastră în adresa pe care a-ţi 
citito şi aştept acum răspunsul dumneavoastră. 

dl. Florea Florin -  de ce este atât de mare diferenţa între transportul local şi 
judeţean ? 

dl. Croitoru Liviu -  transportul judeţean este gestionat de Consiliul Judeţean care  
de fiecare dată  când a crescut preţul la motorină ne-a înştiinţat despre majorarea 
preţului prin adresă scrisă. 

dl. Florea  Florin -  elevii care termină orele  şi nu au transport local de ce plătesc 
mai mult spre casă cu transportul judeţean. ? 

dl. Croitoru Liviu -  am dispoziţie ca elevii care doresc pot veni ,, ca bonus “ cu , 
cursele de transport judeţean. Eu consider că dacă ar fi o comunicare mai bună între 
societatea şi Consiliul Local poate ar fi o colaborare mai bună. 

dl. Primar – eu v-am mai scris de-a lungul  timpului numeroase adrese, poate nu 
au ajuns la dumneavoastră. 

dl. Buciuman Emil – sunteţi mandatat să negociaţi preţul biletelor ? 
dl. Croitoru Liviu – da , împuternicirea a fost citită. 
dl. Medrea Ioan –  la semnarea contractului au fost stabilite nişte trasee:  bune, 

mai puţin bune şi slabe  cu privire la calitatea drumurilor şi numărul de călători. Până în 
prezent traseele mai puţin bune nu mai sunt efectuate de firma de transport. Pe  Izvorul 
Ampoiului mai este traseu efectuat în prezent ? 

dl. Croitoru Liviu – în urma  studiului efectuat s-a constatat că nu mai sunt 
călători. Oare cine şi-ar trimite maşina dacă nu mai sunt călători ? 

dl. Medrea Ioan – dacă nu se respectă programul, normal că nu  sunt călători. 
dl. Croitoru Liviu – să ştiţi că studiul a fost făcut pe o perioadă mai îndelungată. 
dl. Clonţa Nicolae – dacă apar călători putem completa numărul de trasee ? 
dl. Croitoru Liviu -  dacă apar  călători se poate completa numărul de trasee prin 

act adiţional. 
dl. Racz Ieno -  în expunerea prezentată  ni s-a spus că în 2008 preţul a fost 1,5 

lei. Acuma se propun 3 lei. Deci o majorare de 100 %. Vă rog să precizaţi cât este 
majorarea să ştim ce votăm. 

dl. Bunea Ioan – eu propun 2,5 lei. O  majorare  cu  50 % înseamnă 2,2 lei, hai să 
fie 2,5 lei dar nu 3 lei. 

dl. Clonţa Nicolae – între timp drumurile s-au asfaltat, am cumpărat staţii de 
autobuz, deci am investit şi am contribuit la  îmbunătăţirea transportul local. Cred că 
este bine să prelungim contractul , dar să  ţinem cont de toate datele problemei. 

dl. Croitoru – 0,32 lei / km este majorarea pe care noi am solicitat-o în  2010. În 
prezent solicităm o majorarea de o,42 lei. În anul  2010 nu s-a aprobat majorarea de  
preţ. 

dl. Primar – este foarte rău  faptul că toate cheltuielile cresc, numai veniturile 
oamenilor nu cresc. 

dl. Croitoru Liviu –  la un  preţ de 0,33 lei/km eu nu pot asigura transportul, 
eveltual pot scădea de la 0,42 lei/km  la 0,40 lei/km. În calculele mele, făcute în detaliu 
m-am dus în multe locuri la rotunjiri în minus. 

dl. Primar – pentru noi ca primărie a fost o mare realizare că am concesionat 
transportul locale care ne aducea  mari pierderi. 

dl. Demenic Daniel – propun să mergem pe 0,40 lei/km. 
dl. Puiuleţ Adrian  ar trebui să ţinem cont şi de faptul că : 
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 1.  de 6 ani nu a fost majorat preţul 
 2.  ce altă soluţie avem dacă nu continuăm cu Sc Livio Dario SRL ? 
3. să luăm traseele şi să stabilim preţul pe  fiecare traseu acum. 
dl. Croitoru Liviu -  putem  msă  spunem ca  în capătul satului Feneş la un preţ de 

4,4 lei/traseu stabilim 4 lei/traseu. Astfel  vom ştii care sunt preţurile şi evităm ca Livio 
Dario să pună preţul  în loc de 4,4 lei  să fie de 4 ,5 lei. 

Se solicită propuneri de preţ. 
dl. Bunea Ioan  - propun 0,33 lei/ km 
dl. Croitoru Liviu -  pot coborî la 0,4 lei/km 
dl. Demenic Daniel – propun 0, 4 lei/km 
dl. Doncuţ Marius -  după un calcul ar ieşi bine un preţ de 0,36 lei/km. Am luat ca 
exemplu Feneşul. 
dl. Primar – ar trebui un preţ unitar pe kilometru. 
dl. Puiuleţ Adrian – eu sunt de acord cu 0,4 lei/km dacă facem acum calculele 

pentru fiecare traseu. 
dl. Pprimar -  de la 0,4 lei/km mai coborâm? 
dl. Croitoru Liviu – de la 0,4 lei/km, în jos plec acasă. 
Se supune la vot preţul de 0,4 lei/km şi preţul pe trasee. 
Zlatna – Trîmpoiele 8 km    3 lei 
Zlatna – Feneş(magazin mixt) 11 km  4 lei 
Zlatna – Valea Mică ( pod)      7 km  3 lei 
 Cine este pentru ?  10 consilieri 
                Abţineri ? 5 consilieri ( Buciuman, Racz, Bunea, Florea, 

Nechifor ) 
Motivare: 
dl. Buciuman Emil – nu am o calculaţie clară a preţului. 
dl. Bunea  Ioan – s-a dublat preţul faţă de 2008 
dl. racz Ioan  - consider că drumurile au fost modernizate şi este prea mare 

creşterea de preţ. 
dl. Florea Florin -  diferenţa  prea mare de  preţ faţă de 2008 
dl. Nichifor Petru – s-a dublat preţul faţă de 2008. În timp drumurile s-au asfaltat 

sunt mai bune faţă de DN 74 
dl. Romoşan Valentin – care este modul de calcul al  abonamentului ? 
dl. Croitoru Liviu – se poate calcula 
d-na Tibea Eugenia -  pentru un abonament care a fost 100 lei acuma ar fi 170 lei, 

foarte mare direfenţa. 
dl. Demenic Daniel – propun să facem o  nouă licitaţie pentru că mi se pare 

enorm preţul la abonament. 
dl. Teişan Sorin – propun să prelungim contractul pe o perioadă scurtă şi să 

organizăm o nouă licitaţie. 
dl. Racz Ieno – propun să facem ofertă la o nouă firmă de transport. 
dl. Teişan Sorin – propun prelungirea cu 1 an 
se supune la vot proiectul de prelungire cu propunerea de 1 an. 
Cvorumul este de 11/2+1 
 Cine este pentru ?  15 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 4/2014. 
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dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind evaluarea performanţelor 
profesionale  individuale ale secretarului oraşului Zlatna în anul 2012. 

d-na Sătmărean Marcela -  inspector Comp . Resurse Umane – prezintă raportul 
de specialitate. 

dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 

Se supune  la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  15 consilieri 
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă  HCL nr. 5/2014. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind indexarea spaţiilor locative cu 

altă destinaţie decât locuinţe a  chiriilor pentru terenuri cu  diverse destinaţii şi  
indexarea redevenţei aferentă concesiunilor. 

d-na Tibea Eugenia – şef Birou BFCIT – prezintă raportul de specialitate 
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului  Local 

prezintă raportul de avizare. 
Se supune  la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  15 consilieri 
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă  HCL nr. 6/2014. 
Epuizându-se proiectele de hotărârii înscrise pe  ordinea de zi se trece la 

probleme curente. 
  dl. Clonţa Nicolae – preşedinte şedinţă dă cuvântul dl. Mateaş Stefan – 

reprezentantul Asociaţiei Mâinile  Speranţei. 
dl. Mateaş Stefan –  am venit cu  precizări aşa cum s-a cerut la şedinţa anterioară 

când s-a discutat cererea de concesionare pe 49 ani a clădirii Şcoală Generală Izvoru 
Ampoiului. Dorim  să facem adăposturi pentru copii şi eventual pe o perioadă mai 
scurtă pentru  părinţii copiilor aflaţi în situaţii de risc. Finanţarea  la acest moment este 
neclară, până  la obţinerea unui titlu asupra clădirii  -  concesionarea. 

dl. Primar -  are caracter religios ? 
dl. Mateaş Stefan -  da, c u un cult recunoscut de lege. 
dl. Puiuleţ  Adrian – aveţi şi o perioadă minimă de concesiune ? 
dl. Mateaş Stefan -  intenţia este  să realizăm ceva de durată şi se pune problema 

unei perioade mari. 
d-na Madruţ Cristina – copii unde ar fi şcolarizaţi ? 
dl. Mateaş Stefan  - în Zlatna, şi le vom asigura mijloc de transport. Avem o 

colaborare cu Direcţia de Asistenţă Socială Cluj cu care am realizat un adăpost pentru 
copii.  Se distribuie fiecărui consilier un dosar ,, de conduită şi activitate “ a asociaţiei. 
În privinţa unui potenţial nou început pentru şcoala din Izvorul Ampoiului permiteţi-mi 
să  am rezerve, deoarece nu vor fi  mai mulţi copii în viitor dar oferim şanse  altor copii 
care pot să trăiască mai bine. Sunt mulţi oameni care vor să se implice financiar în 
asemenea proiecte şi care singuri nu au o asemenea iniţiativă. Dorim să schimbăm  în 
bine soarta unor copii şi asta depinde mult şi de dumneavoastră . Eu mai militez şi 
pentru o urgentare a deciziilor. 

dl. Primar – avem şi noi o relaţie bună cu o asociaţie din Germania şi cred că ne 
va sprijini. 

dl. Mateaş Stefan se retrage. 
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dl. Puiuleţ Adrian – concesionarea este pe o perioadă foarte mare de timp , dar 
certitudini  cu privire la finanţare nu prea sunt în prezent. 

Se supune la vot avizul de principiu pentru iniţierea procedurii de concesionare. 
 Cine este pentru ?  15 consilieri 
Se aprobă avizul de principiu. 
Se prezintă: 
- raportul de specialitate  prin care se supune spre aprobare cererea dl. Meteşan 

Traian din  sat Pirita care solicită  aviz de principiu pentru concesionare teren. 
Se supune la vot.  Cine este pentru ?  15 consilieri 
- raport de specialitate prin care se supune  spre aprobare  Cererea SC Delfinul 

SRl Zlatna care solicită aviz de principiu pentru  închiriere a 30 mp teren în faţa 
magazinul pentru parcare.  

dl. Primar – eu am cerul serviciului de administrate a domeniul să inventarieze 
locurile de parcare şi  să aprobăm un  tarif pentru dotarea cu aparat de taxare şi camere 
video. Consiliul Local este de acord ca acesta să fie răspunsul către SC Delfinul SRL 
Zlatna 

- raport de specialitate prin care se supune  spre aprobare cererea dl. Troancheş 
Ioan din satul Izvorul Ampoiului care solicită concesionarea unei suprafeţe de 
2000 mp pentru amenajarea unui teren de fotbal . 

se va organiza licitaţie pentru concesionarea clădirii şi a terenului. 
- se prezintă situaţia contractelor de concesionare  şi închiriere a bunurilor din 

proprietatea publică solicitată de dl. consilier Medrea Ioan la sfârşitul anului 
2013. 

Se vor rezilia contractele care nu şi-au îndeplinit obligaţiile 
Se  prezintă informările privind activitatea pentru anul 2013pentru aplicarea: 

Legea nr. 52/2003, Legea 544/2001, legea nr. 27/2002 – petiţii şi sesizări. 
dl. Puiuleţ Adrian   mai demult ne-aţi solicitat propuneri de proiecte. A rămas 

partea de intrare dinspre Pătrângeni până  Staţia de Epurare.  La Lintz – Germania au  
făcut un lac  de pescuit sportiv şi un parc. Ar trebui identificat terenul şi regimul juridic, 
ar dacă ideea  vă convine să încercăm să obţinem finanţare. Ideea este  să pregătim 
documentaţia necesară , iar când apare o oportunitate de finanţare să o accesăm. 

dl. Primar – sper că odată cu staţia de  epurare  se mai amenajează zonă, dar ideea 
este foarte bună pentru terenul care rămâne. 

dl. Bunea Ioan –  se fac lucrări de gabionare la Feneş, dar există riscul de 
inundare  a gospodăriilor dacă vine apa mare. 

dl. Primar – am invitat proiectantul să vină la faţa locului.. 
dl. Bunea Ioan -  când credeţi că intră în reabilitate Căminul Cultural din Feneş ? 
dl. Primar -  sunt pe listă  aprobată prin hotărâre de Guvern. Ar putea şi 

parlamentarii care vă reprezintă să contribuie la alocarea de fonduri. 
dl. Demenic Daniel -  sunt stâlpi de curent  în faţa clădirii de la  gaz metan , oare 

când I-am putea pune sus să asigurăm  iluminatul la Podu lui Paul? 
dl. Primar .- nu avem macara . a fost şi un proiect a dlui Zlatzki Zoli dar s-a 

respins. 
dl. Medrea Ioan – să se inventarieze toate drumurile care duc la terenuri şi să se 

treacă în proprietatea UAT în scopul reabilitării pentru a veni în sprijinul agricultorilor. 
dl. primar – am tot întabulat la ele. O altă veste :  s-a aprobat o filială la Zlatna a 

Forumului Monetar Român . se intenţionează finanţarea clasterelor.  Vrem să facem un 
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claster pe Munţii  Apuseni cu posibilitate a prelucrare şi ambalare a fructelor de pădure 
la Zlatna , produse din terenurilor particulare din apuseni. Cei mai avansaţi sunt cei din 
valea Dornei şi sperăm ca următorii să fim noi. Ne vor aduce documentaţia oficial. 

dl. Medrea Ioan – evidenţa scriptică din teren nu bate cu realitatea din teren în 
ceea ce priveşte suprafaţa de teren de pe raza oraşului Zlatna.  

dl. Clonţa Nicolae – în data de 7 februarie 2014  la sediul PAEM  vine un 
reprezentant al d-lui Cioloş pentru a prezenta  noi informaţii cu privire la agricultură. 

Ne mai fiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
 Consilier Clonţa Nicolae                                                  Zavragiu  Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 1204/05.02.2014. 

 
 

MINUTA 
 
 
 
 
 Şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 31 ianuarie 
2014. La şedinţă participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 aleşi.  
 dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni ( ianuarie, februarie, martie 
2014) . 
 în cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 HCL nr. 3/2014 cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat  Bugetul Local pentru 
anul 2014. 

 HCL nr. 4/2014 cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat prelungirea duratei  
Contractului de concesionare nr. 334/14.01.2008, încheiat cu SC Livio – Dario SRL, 
având ca obiect  prestarea serviciului public de transport local de  persoane în UAT – 
oraş Zlatna. 

 HCL nr. 5/ 2014 cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat  evaluarea 
performanţelor profesionale  individuale ale secretarului oraşului Zlatna în anul 2012. 

  HCL nr. 6/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat indexarea spaţiilor 
locative cu altă destinaţie decât locuinţe a  chiriilor pentru terenuri cu  diverse destinaţii 
şi  indexarea redevenţei aferentă concesiunilor. 

 
 

SECRETAR 
Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 1204/05.02.2014. 

 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
 Încheiat azi 5 februarie 2014, cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primăriei 
oraşului Zlatna procesului verbal şi minuta şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
oraşului Zlatna  din data de 31 ianuarie 2014. 

 
 

SECRETAR 
Zavragiu Adina 

 
 

  


