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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 1984/24.02.2014. 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi 20 februarie 2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 
Zlatna. La şedinţă participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15  aleşi. 
 dl.- Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni ( 01 – 03. 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 ?  15 aleşi 
 În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal. 
 dl. Primar – prezintă ordinea de zi şi informează Consiliul Local că de la data 
înmânării materialelor de şedinţă a mai apărut necesitatea adoptării încă 4 proiecte  de 
hotărâre şi anume : 

- proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectul  ,, O şansă pentru 
viitor “ – Îmbunătăţirea accesului la educaţie formală şi non – formală, pentru 
copii cu vârste între 3 – 15 ani , aflaţi în situaţii de risc, conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

- proiect de hotărâre  prin care Consiliul Local îşi însuşeşte Documentaţia de 
primă înregistrare imobil, privind imobilului situat la adresa  str Piaţa Unirii 
nr. 1 Zlatna, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

- proiect de hotărâre  prin care Consiliul Local îşi însuşeşte Documentaţia de 
primă înregistrare imobil, privind imobilului situat la adresa   sat Pirita nr. 42 
Zlatna, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

- proiect de hotărâre privind preluarea în administrare a bunului imobil situat în 
sat Feneş  nr. 22, identificat în CF 71452 – Feneş provenită din conversia pe 
hârtie a CF 107 – Feneş cu nr.top. 217 şi 218 , în vederea implementării 
proiectului ,, Conservare, restaurare Biserică monument istoric( 1750) cu 
hramul ,, Naşterea Maicii Domnului”, Feneş, Zlatna judeţul Alba “ 

se supune la vot ordinea de zi. 
 Cine este pentru ?  15 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unui 

obiectiv, aparţinând Domeniului public al oraşului Zlatna, din ,, Cantina Primăriei 
oraşului Zlatna” în ,, Sala de festivităţi Ampelum”. 

dl. Iancu Cosmin -  referent de specialitate SPGC – prezintă raportul de 
specialitate. 

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

d-na secretar – s-a primit avizul Prefecturii Alba pentru schimbarea denumirii 
clădirii. 

D-na secretar – cvorumul este de ½+1 
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 Cine este pentru ?  15 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 7/2014. 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de 

colaborare cu Grupul de iniţiativă din comunitatea de romi din  localitatea Pârâu 
Gruiului, în vederea  finanţării proiectului ,, O şansă pentru viitor “ – Îmbunătăţirea 
accesului la educaţie formală şi non – formală, pentru copii  cu vârsta între 3 – 15 ani, 
aflaţi în situaţii de risc. 

d-na Păşculeţ Daniela -  consilier expert pe problemele romilor – prezintă raportul 
de specialitate. 

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

d-na secretar – sunt fonduri  puse la dispoziţie  de ţări din  uniunea europeană 
pentru realizarea unor lucrări de mică infrastructură şi ne-am gândit la  grădiniţa şi 
Şcoala generală din Pirita. Ideea este că dorim să depunem documentaţia de finanţare 
prin comunitatea de romi care s-au constituit în Grup de Iniţiativă. Sunt mai multe faze 
pentru realizarea acestei documentaţii şi pentru fiecare  trebuie o hotărâre de consiliu 
separat. După terminarea finanţării, noi trebuie să asigurăm serviciile sociale  pentru 
viitor pe o perioadă de 5 ani. Bugetul proiectului este de maxim 200.000 euro. Noi am 
completat documentaţia conform ghidului. 

dl. Buciuman Emil – cine face parte din acest grup de iniţiativă ? 
d-na secretar -  acest grup s-a format din comunitatea de romi care s-au adunat şi 

prin semnătură  au acceptat  înfiinţarea acestui grup de iniţiativă. O condiţie este 
existenţa a cel puţin 30 de gospodării de romi , iar cel mai bun a fost  cel din satul Pârâu 
Gruiului. 

dl. Buciuman Emil – cine a avut această iniţiativă ? 
dl. primar – noi, prin echipa de proiecte din cadrul Biroului Dezvoltare - Investiţii 

care urmăresc pe internet tot felul de oferte şi atunci stabilim dacă ne putem încadra. 
d-na Păşculeţ Daniela – sunt 60 de copii care frecventează grădiniţa şi şcoala, din 

care  80 % sunt de etnie romă. Sunt copii cu  situaţii precare. 
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. 8/2014. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind sustenabilitatea proiectului ,, O 

şansă pentru viitor “ – Îmbunătăţirea accesului la educaţie formală şi non – formală, 
pentru copii  cu vârsta între 3 – 15 ani, aflaţi în situaţii de risc. 

d-na Păşculeţ Daniela -  consilier expert pe problemele romilor – 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. 9/2014. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de utilizare 

al spaţiilor şi terenului aferent în interesul derulării componentei de servicii sociale de 
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către grupul ţintă aferent proiectului ,, O şansă pentru viitor “ – Îmbunătăţirea accesului 
la educaţie formală şi non – formală, pentru copii  cu vârsta între 3 – 15 ani, aflaţi în 
situaţii de risc. 

d-na Păşculeţ Daniela -  consilier expert pe problemele romilor – 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. 10/2014. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind acordul realizării investiţiei de 

mică infrastructură, pe imobilele aparţinând Domeniului Public al oraşului Zlatna în 
cadrul proiectului ,, O şansă pentru viitor “ – Îmbunătăţirea accesului la educaţie 
formală şi non – formală, pentru copii  cu vârsta între 3 – 15 ani, aflaţi în situaţii de risc. 

d-na Păşculeţ Daniela -  consilier expert pe problemele romilor – 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. 11/2014. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind  asumarea obligaţiilor de 

întreţinere a obiectivului rezultat în urma execuţiei proiectului ,, O şansă pentru viitor “ 
– Îmbunătăţirea accesului la educaţie formală şi non – formală, pentru copii  cu vârsta 
între 3 – 15 ani, aflaţi în situaţii de risc. 

d-na Păşculeţ Daniela -  consilier expert pe problemele romilor – 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. 12/2014. 
dl. Primar – prezintă proiectul  de hotărâre privind modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Local nr. 47/30.04.2013. 
dl. Iancu Cosmin – referent de specialitate SPGC – prezintă raportul de 

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

prezintă raportul de avizare. 
dl. Primar – este vorba de firma Granit Stone. Este o firmă serioasă a plătit tot ce 

a avut de plătit la bugetul local.  
Se supune la vot 
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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. 13/2014. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea apartamentului nr. 

15, amplasat în blocul ANL, în vederea închirierii. 
dl. Iancu Cosmin – referent de specialitate SPGC- prezintă raportul  de avizare. 
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
dl. Primar – în blocul ANL sunt 3 apartamente libere , dar nu sunt solicitări. A 

fost o sigură  persoane care a depus un dosar complet pentru repartizare apartament. 
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. 14/2014. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind Planul de ordinea şi siguranţă 

publică al Poliţiei Locale Zlatna, pentru anul 2014. 
dl. Cărăbeţ Remus – agent în cadrul Serviciului Poliţie Locală – prezintă raportul 

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

prezintă raportul de avizare. 
d-na secretar – aceste plan  trebuie aprobat anual. 
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. 15/2014. 
dl.primar – prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectul  ,, O 

şansă pentru viitor “ – Îmbunătăţirea accesului la educaţie formală şi non – formală, 
pentru copii cu vârste între 3 – 15 ani , aflaţi în situaţii de risc, conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

d-na Păşculeţ Daniela -  consilier expert pe problemele romilor – 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. 16/2014. 
dl.primar – prezintă proiect de hotărâre  prin care Consiliul Local îşi însuşeşte 

Documentaţia de primă înregistrare imobil, privind imobilului situat la adresa  str Piaţa 
Unirii nr. 1 Zlatna, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

dl. Iancu Cosmin – referent de specialitate a SPGC – prezintă raportul de 
specialitate 

dl.Clonţa Nicolae  – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 

dl. Dl. primar – trebuie să întabulăm terenul de la  Şcoala Generală – Piaţa 
Unirii. 

Se supune la vot 
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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. 17/2014. 
 
dl.primar – prezintă proiect de hotărâre  prin care Consiliul Local îşi însuşeşte 

Documentaţia de primă înregistrare imobil, privind imobilului situat la adresa   sat Pirita 
nr. 42 Zlatna, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

dl. Iancu Cosmin – referent de specialitate a SPGC – prezintă raportul de 
specialitate 

dl.Clonţa Nicolae  – 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. 18/2014. 
 
dl.primar – prezintă proiect de hotărâre privind preluarea în administrare a 

bunului imobil situat în sat Feneş  nr. 22, identificat în CF 71452 – Feneş provenită din 
conversia pe hârtie a CF 107 – Feneş cu nr.top. 217 şi 218 , în vederea implementării 
proiectului ,, Conservare, restaurare Biserică monument istoric( 1750) cu hramul ,, 
Naşterea Maicii Domnului”, Feneş, Zlatna judeţul Alba “ 

dl. Iancu Cosmin – referent de specialitate a SPGC – prezintă raportul de 
specialitate 

dl.Clonţa Nicolae  – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 

dl. Primar – este vorba de Biserica din Feneş – monument istoric care  dorim să o 
trecem în administrarea Primăriei, deoarece doar aşa se pot accesa fonduri externe 
pentru  reabilitarea  clădirilor istorice  şi de culte. În programul de turism dorim să 
facem un circuit turistic în Zlatna şi să introducem  clădirile istorice şi de culte pentru 
atractivitatea turiştilor. Biserica din Feneş nu poate întocmi documentaţia, doar prin 
administraţia publică, atunci  am ajuns la înţelegere  să trecem în administrarea noastră 
biserica şi noi să ne ocupăm de întocmirea acestei documentaţii. Termenul de depunere 
este 7 aprilie 2014. 

d-na secretar – avem toate avizele din partea bisericii. 
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. 19/2014. 
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme 

curente. 
dl. Primar – şi Biserica Catolică din Zlatna ar putea accesa asemene program de 

finanţare. Sunt şi alte obiective turistice care pot fi introduse în  circuitul turistic, în 
Valea Mică avem  urme din cultura ,, Cucuteni” în zona Bulbuci.  Trebuie să verificăm 
dacă întradevăr există un tunel din  spital  spre  clădirea unde va fi noua primărie. Dacă 
este atunci trebuie curăţat şi va fi o atracţie turistică. 
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dl. Puiuleţ Adrian – la Casa de cultură  la care s-au întrerupt lucrările, deja sunt 
persoane care intră în incinta acesteia şi  sustrag unele  materiale. Uşa este  deschisă. 
Trebuie văzut ce este acolo. 

Dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă prezintă informările primite de la  
Prefectura Jud Alba, referitoare la  acte normative. 

- adresa nr. 3370/G/SJ/2014 emisă de Prefectura Jud Alba referitor la aplicarea 
legii nr. 416/2001 – venituri minim garantat; 

- adresa nr. 2698/G/SJ/2014 emisă de Prefectura Jud Alba referitor la aplicarea 
legii nr. 215/2001; 

-  adresa nr,. 3415/G/SJ/2014 emisă de Prefectura Jud Alba  - informare privind 
actele normative publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 10 – 
16 februarie 2014, care conţin reglementări cu privire la activitatea 
autorităţilor administraţiei publice. 

dl. Puiuleţ Adrian – am fost în Feneş şi acolo există o ,, vâltoare “, iar cetăţeanul 
care o deţine doreşte să o doneze Primăriei. Din cauza lucrărilor care se efectuează în 
zona aceasta ar putea să se distrugă. Este păcat 

dl. Primar –  da, să o doneze şi noi ne vom ocupa de funcţionarea ei. Poate fi o 
atracţie turistică. Trebuie să merg să văd despre ce este vorba. 

dl. Clonţa Nicolae – tot la Feneş avem o problemă şi anume locul unde se  
îmbăiază oile. Cei de la  Agenţia de mediu ne-au  atenţionat că este  periculos pentru 
apă. 

dl. Primar – să ne-o dea nouă şi ne vom ocupa noi de această sclădătoare. 
dl. Clonţa Nicolae – referitor la  căminul cultural din Feneş – acoperişul  este 

deteriorat. Aici sunt două variante  prin care se poate rezolva : executarea unui acoperiş 
japonez sau coborâre  directă şi vom face o copertină. 

dl. Medrea Ioan – legat de galeria de la IPEG – aceasta este deschisă şi cetăţenii 
intră şi sustrag fier vechi. Este periculos. Au fost văzut copii lui Sobo Martin intrând şi 
ieşind de acolo. Cine o are în administrare ? 

dl. Primar – noi avem doar galeria  Larga – Haneş. Acţiunea de închidere a 
minelor nu s-a realizat conform legii mediului. 

dl. Racz Ieno – să închidem noi intrarea căci dacă se întâmplă ceva noi von fi 
răspunzători. 

dl. Medrea Ioan - nu putem , nu suntem proprietari. 
dl. Buciuman Emil – să punem o pancartă cu ,, accesul interzis” 
dl. Medrea Ioan – legat de bursele şcolare. Când se plătesc ? 
dl. Primar – am hotărât în şedinţa trecută cine se încadrează. S-a observat că în 

România sporeşte gradul de analfabetizare. Să încercăm să plătim bursele  sociale lunar 
la elevii cu probleme. 

dl. Racz Ieno – pe str Tudor Vladimirescu este o problemă cu depozitarea 
deşeurilor de contrucţii. 

dl. Primar – vom face nivelare şi vom curăţa. 
dl. Clonţa Nicolae – legat de această problemă , cei de la mediu au spus că putem 

amenaja un loc pentru deşeuri construcţii, dar trebuie o hotărâre de Consiliul Local în 
acest sens. Trebuie să găsim un loc pentru amenajarea unui asemenea depozit de deşeuri 
din construcţii. 
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d-na secretar – vom face o adresă celor de la Serviciu de Gospodărire  să verifice 
unde ar putea  găsi un teren pentru amenajarea unui astfel de loc pentru depozitare  
deşeuri construcţii. 

-  se prezintă adresa  nr. 22/07.02.2014 a SC Aria Construct SRL, care solicită 
concesionarea unei suprafeţe de circa 10.000 mp pe o perioadă de 49 de ani.,  unde 
doreşte să facă un depozit de maşini şi utilaje. 

dl. Buciuman Emil – utilajele depozitate vor fi o problemă. Este firmă de 
construcţii şi va avea multe utilaje.  Putem da un aviz de principiu.  Este criză de locuri 
de muncă poate face unele servicii şi va angaja măcar 50 de oameni. 

dl. Primar -  va  face angajări. 
Se supune la vot.  
 Cine este pentru ?  15 consilieri 
Se aprobă avizul de pincipiu. 
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. 1984/24.02.2014. 
 

MINUTA 
 
 Şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna. 
 Din data de 20 februarie 2014. La şedinţă participă un număr de 15 consilieri din totalul 
de 15  aleşi. 
 dl.- Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni ( 01 – 03. 2014) 
 în cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 HCL nr. 7/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat schimbarea denumirii 
unui obiectiv, aparţinând Domeniului public al oraşului Zlatna, din ,, Cantina Primăriei 
oraşului Zlatna” în ,, Sala de festivităţi Ampelum”. 

 HCL nr. 8/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat acordul de colaborare 
cu Grupul de iniţiativă din comunitatea de romi din  localitatea Pârâu Gruiului, în 
vederea  finanţării proiectului ,, O şansă pentru viitor “ – Îmbunătăţirea accesului la 
educaţie formală şi non – formală, pentru copii  cu vârsta între 3 – 15 ani, aflaţi în 
situaţii de risc. 

HCL nr. 9/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat sustenabilitatea 
proiectului ,, O şansă pentru viitor “ – Îmbunătăţirea accesului la educaţie formală şi 
non – formală, pentru copii  cu vârsta între 3 – 15 ani, aflaţi în situaţii de risc. 

HCL nr. 10/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat acordul dreptului de 
nutilitzare al spaţiilor şi terenului aferent, în sensul derulării componentei de servicii 
sociale4 de către grupul ţintă aferent proiectului ,, o şansă pentru viitor “ – 
îmbunătăţirea accesului la educaţie formală şi non – formală, pentru copii cu vârste între 
3 – 15 ani, aflaţi în situaţie de risc. 

 HCL nr. 11/2014. Cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat acordul realizării 
investiţiei de mică infrastructură, pe imobilele aparţinând Domeniului Public al oraşului 
Zlatna în cadrul proiectului ,, O şansă pentru viitor “ – Îmbunătăţirea accesului la 
educaţie formală şi non – formală, pentru copii  cu vârsta între 3 – 15 ani, aflaţi în 
situaţii de risc. 

 HCL nr. 12/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat  asumarea obligaţiilor 
de întreţinere a obiectivului rezultat în urma execuţiei proiectului ,, O şansă pentru viitor 
“ – Îmbunătăţirea accesului la educaţie formală şi non – formală, pentru copii  cu vârsta 
între 3 – 15 ani, aflaţi în situaţii de risc. 

 HCL nr. 13/2014, cu 15  voturi pentru prin care s-a aprobat modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 47/30.04.2013. 

HCL nr. 14/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat repartizarea 
apartamentului nr. 15, amplasat în blocul ANL, în vederea închirierii. 

HCL nr. 15/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat Planul de ordinea şi 
siguranţă publică al Poliţiei Locale Zlatna, pentru anul 2014. 

 HCL nr. 16/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a  aprobat bugetul proiectul  ,, 
O şansă pentru viitor “ – Îmbunătăţirea accesului la educaţie formală şi non – formală, 
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pentru copii cu vârste între 3 – 15 ani , aflaţi în situaţii de risc, conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 HCL nr. 17/2014, cu 15 voturi pentru  prin care Consiliul Local îşi însuşeşte 
Documentaţia de primă înregistrare imobil, privind imobilului situat la adresa  str Piaţa 
Unirii nr. 1 Zlatna, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 
 HCL nr. 18/2014, cu 15 voturi pentru  prin care Consiliul Local îşi însuşeşte 

Documentaţia de primă înregistrare imobil, privind imobilului situat la adresa   sat Pirita 
nr. 42 Zlatna, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
HCL nr. 19/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat preluarea în 

administrare a bunului imobil situat în sat Feneş  nr. 22, identificat în CF 71452 – Feneş 
provenită din conversia pe hârtie a CF 107 – Feneş cu nr.top. 217 şi 218 , în vederea 
implementării proiectului ,, Conservare, restaurare Biserică monument istoric( 1750) cu 
hramul ,, Naşterea Maicii Domnului”, Feneş, Zlatna judeţul Alba “ 

 
 

SECRETAR 
Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 1984/24.02.2014. 

 
PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi 24 februarie 2014, cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primăriei 
oraşului Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
oraşului Zlatna din data de 20 februarie 2014. 

 
SECRETAR 

Zavragiu Adina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


