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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA Ţ 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 2459/05.03.2014. 
 

PROCES VERBAL 
 Încheiat azi 04 martie 2014, în şedinţa ,, de îndată “ a Consiliului Local al 
oraşului Zlatna. La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15  aleşi. 
Lipseşte motivat dl. Puiuleţ Adrian. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni (ianuarie, februarie, 
martie) 
 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 
 În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal. 
 dl. primar – prezintă ordinea de zi şi o supune la vot. 
  Cine este pentru ?  14 consilieri 
 În unanimitate  de voturi se aprobă. 
 dl. primar – prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea DALI şi indicatorilor 
tehnico – economici ai obiectului de investiţii ,, Reabilitare şi modernizare drumuri 
locale Zlatna : DC 173 Feneş – Bucium “ finanţat  în cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală. 
 d-na Morogan Rodica – şef Birou Dezvoltare Investiţii – prezintă raportul de 
specialitate. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 dl. primar -  acest drum DC 173 Feneş – Bucium poate fi introdus pe finanţare 
prin Programul  Naţional de Dezvoltare Locală. Mâine plec la Bucureşti şi vom depune 
această hotărâre pentru avizare ca să putem începe lucrările. 
 Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
  cine este pentru?  14 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 20/2014. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind asigurarea cofinanţării 
cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiţii ,, Reabilitare şi modernizare 
drumuri locale Zlatna : DC 173 Feneş – Bucium “ finanţat în cadrul Programului  d-na 
Morogan Rodica – şef Birou Dezvoltare Investiţii – 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?  13 consilieri 
                 abţineri ?  1 consilier ( Buciuman Emil ) 
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 dl. Buciuman Emil – motivez : mă voi abţine de la toate proiectele de hotărâre 
care se vor adopta  referitoare la finanţări de drumuri până nu se reface  str Valea 
Morilor. Imi stric maşina în gropi. Dau primăria în judecată pentru daune. 
 dl. Primar – daţi în judecată. 
  Cu majoritate  de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 21/2014. 
Naţional de Dezvoltare Locală. 
 dl. Primar – prezintă  proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru realizarea investiţiei de mică infrastructură în cadrul proiectului ,, 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. 
 d-na Păşculeţ Daniel – consilier expert pe probleme romilor prezintă raportul de 
specialitate. 
 dl. Doncuţ Marius – secretar comisie de specialitate a Consiliului Local prezintă 
raportul de avizare.  
 d-na secretar -  lucrările  au fost aprobate într-o şedinţă anterioară, iar acuma 
trebuie să aprobăm indicatorii tehnico – economici. 
 Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
  cine este pentru?  14 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 22/2014. 
 dl. Primar – prezintă  raportul privind aprobarea Studiului de fezabilitate, 
actualizat, al obiectivului de investiţii ,, Extinderea reţelei de apă potabilă pe teritoriul 
administrativ al oraşului Zlatna “. 
 d-na Morogan Rodica – şef Birou DI – 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 ?  14 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 23/2014. 
 dl. Primar -  în Studiul de Fezabilitate existent  au  fost omise unele sate, 
respectiv Pătrângeni , Galaţi şi  Pîrîu Gruiului. În Feneş  am venit cu modificarea 
soluţiei finale. În feneş mai sunt 3600 m care au fost acceptaţi să trecem cu extindere 
apă pe POS Mediu etapa II – fonduri europene, vom reface ecosistemul. Acuma la 
Ministerul Mediului  este dl. Atila Korodi care este un  ministru mai maleabil, cu care se 
poate discuta şi lua hotărâri bune. Am mai cerut bani pentru refacerea podului din 
Trîmpoiele şi  mai avem nevoie de 70.000 lei pentru drumul de ocolire. Acest pod am 
vrut să-l facem pe fonduri diverse şi neprevăzut. Mai avem, podul  din Galaţi. Deoarece 
nu am primit bani pentru terminarea lucrărilor precis vom avea şi penalităţi. 
 dl. Buciuman Emil – trebuie terminat str Valea Morilor. 
 dl. Primar – toate fondurile sunt blocate. Zlatna a fost nominalizată că a lucrat 
curect. 
 dl. Medrea Ioan -  extinderea reţelei de apă la Pîrîu Gruiului când se va  începe ? 
 dl. Primar – proiectele le avem  făcute şi poate din economi pe POS Mediu să  
între şi satul Pirita cu extindere reţea apă. 
 dl. Clonţa Nicolae – dacă mai sunt şi alte probleme de discutat ? 
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 Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a 
întocmit prezentul proces verbal. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
 Consilier Clonţa Nicolae      Zavragiu Adina  
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA Ţ 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 2459/05.03.2014. 
 

MINUTA 
 
 
 Şedinţei  ,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 04 martie 
2014.. La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15  aleşi. Lipseşte 
motivat dl. Puiuleţ Adrian.  
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni (ianuarie, februarie, 
martie) 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
  HCL nr. 20/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat DALI şi indicatorilor 
tehnico – economici ai obiectului de investiţii ,, Reabilitare şi modernizare drumuri 
locale Zlatna : DC 173 Feneş – Bucium “ finanţat  în cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală. 
 HCL nr. 21/2014, cu 13 voturi pentru, 1 vot abţinere prin care s-a aprobat 
asigurarea cofinanţării cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiţii ,, 
Reabilitare şi modernizare drumuri locale Zlatna : DC 173 Feneş – Bucium “ finanţat în 
cadrul Programului  Naţional de Dezvoltare Locală. 
  HCL nr. 22/2014, cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat  indicatori tehnico – 
economici pentru realizarea investiţiei de mică infrastructură în cadrul proiectului ,, 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. 
  HCL nr. 23/2014, cu 14 voturi pentru,  privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate, actualizat, al obiectivului de investiţii ,, Extinderea reţelei de apă potabilă 
pe teritoriul administrativ al oraşului Zlatna “. 
 
 

SECRETAR 
Zavragiu Adina 
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 ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA Ţ 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 2459/05.03.2014. 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi 05 martie 2014, cu ocazia afişării pe tabela de afişaj al Primăriei 
oraşului Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei  ,, de îndată “ a Consiliului Local 
al oraşului Zlatna din data de 4 martie 2014. 

 
 
 

SECRETAR 
Zavragiu Adina 


