ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 4040/01.04.2014.

PROCES VERBAL
Încheiat azi 27 martie 2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului
Zlatna. La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi. Lipseşte
motivat dl. Racz Ieno.
dl. Clonţa Nicolae - preşedinte ales pe 3 luni ( 24 ianuarie, februarie, martie).
Potrivit art 42 alin 5 din legea nr. 215/2001 republicată, 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 s-a aprobat 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 a încă 5 proiecte de
hotărâre după cum urmează:
- proiect de hotărâre privind dizolvarea societăţii comerciale cu răspundere
limitată, de interes public, asociat unic Unitatea Administrativ Teritorială –
oraş Zlatna, judeţul Alba, prin Consiliul Locală al oraşului Zlatna cu
următoarele elemente de identificare şi organizare : SC Salubris SRL Valea
Mică .
- - proiect de hotărâre privind înscrierea în CF 70788 – Zlatna , cu număr
topografic 4444/2/1/3, în suprafaţă de 15697 mp, categoria de folosinţă teren
construibil, proprietar tabular Domeniul Privat al oraşului Zlatna, se aprobă
amenajarea unei platforme speciale pentru stocarea temporară a deşeurilor
rezultate din construcţii şi demolări, precum şi pentru biodeşeuri, în vederea
compostării şi fermentării acestora.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Conservare, restaurare
Biserică monument istoric (1750) cu hramul ,, Naşterii Maicii Domnului “
Feneş, judeţul Alba,
- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului,, Conservare, restaurare Biserică monument istoric (1750) cu
hramul ,, Naşterii Maicii Domnului “ Feneş, judeţul Alba, faza DALI (
Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie), proiectant SC BASTION
PROIECT SRL Alba Iulia, proiect 1/2014.
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Zlatna – spaţiu al
diversităţii culturale : Festivalul Internaţional de Film Etnografic FIFE ,
Festivalul Naţional de Interpretare a Romanţei şi Zilele oraşului “ finanţat prin
Granturi SEE : Programul ,, Promovarea diversităţii în cultură şi artă în
cadrul patrimoniului cultural european “.
Se supune la vot ordinea de zi completată.
Cine este pentru ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarea
Bugetului Local pe 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 secretar – după trimiterea convocatoarelor a mai apărut necesitatea
introducerii unui articol la buget şi anume modificarea organigramei .
d-na Tibea Eugenia – au mai introdus sume pentru reabilitarea Căminului
Cultural din Feneş, reabilitare Biserică Ortodoxă din Feneş şi pentru Festivalul FIFE, de
fapt se modifică secţiunea de dezvoltare anexele 1,2,3.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
se supune la vot.
Cine este pentru ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 26/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi
Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului, Serviciilor publice
înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor din
subordinea autorităţilor publice locale.
dl. Sătmărean Marcela – inspector comp. Resurse Umane – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na Sătmărean Marcela - inspector Comp. Resurse Umane – în fiecare an
Prefectura ne comunică numărul de posturi stabilit în funcţie de numărul populaţiei.
Pentru anul acesta s-au stabilit un număr de 89 de posturi. Acest număr se compune
din : 70 posturi în aparatul primarului, 3 posturi SPCLEP, 8 posturi pentru Poliţie
Locală, 8 posturi – proiecte finanţate din fonduri externe. În aceste posturi nu sunt
cuprinse posturile de la învăţământ, asistenţă socială şi sănătate. De asemenea propun
transformarea unui post vacant de poliţist local, grad profesional principal în grad
profesional asistent.
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. 27/2014.
dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind cumpărarea, în Domeniul
Public al oraşului Zlatna, a terenului înscris în CF 4965 – Zlatna, sub nr.top. 1501/7, în
suprafaţă de 411 mp, adiacent Primăriei oraşului Zlatna.
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dl. Iancu Cosmin - inspector de specialitate SPGC – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Primar - preţul propus este sub cel cu care am mai vândut.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de 2/3
cine este pentru ?
14 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 28/2014.
dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind vânzarea terenului înscris în CF
71161 cu nr.cadastral 71161 în suprafaţă de 1815 mp, proprietar tabular Domeniul
Privat al oraşului Zlatna.
dl. Iancu Cosmin - inspector de specialitate SPGC – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
Se solicită propuneri pentru comisia de evaluare oferte.
dl. Puiuleţ Adrian – propun pe dl. Puiuleţ Adrian
dl. Demenic Daniel - propune pe dl. Florea Florin
Ne mai fiind alte propuneri se supune la vot
d-na secretar – cvorumul este de 2/3
cine este pentru ?
14 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 29/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind dizolvarea societăţii Salubris
Zlatna, cu răspundere limitată , de interes public, asociat unic Unitatea Administrativ
Teritorială – oraş Zlatna, judeţul Alba, prin Consiliul Local al oraşului Zlatna.
dl. Todorescu Aurel – jurist în cadrul Primăriei oraş Zlatna, prezintă raportul de
specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Puiuleţ Adrian – cine încasează gunoiul ?
dl. Primar - noua firmă care a câştigat licitaţia.
dl. Demenic Daniel – ce deşeuri au ?
dl. Medrea Ioan - patrimoniul , cine ştie de el ?
dl. Primar –patrimoniul este al nostru.
dl. Medrea Ioan – preţul la noua firmă este mai mic.
dl. Crişan Aurel – inspectore de specialitate Birou DI – la anul firma poate creşte
acest preţ. Prin caietul de sarcini se stipulează acest lucru. Licitaţia a fost contestată ca
procedură, dar contractul rămâne valabil.
d-na secretar – s-a reluat procedura de licitaţie şi vom vedea cine va câştiga.
dl. Medrea Ioan – nu ştiu dacă firma se poate întreţine din acest preţ.
dl. Crişan Aurel – după un an firma poate cere creşterea preţului la gunoi
menajer.
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. 30/2014
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dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajării unei
platforme speciale pentru stocarea deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări,
precum şi pentru biodeşeuri, în vederea compostării şi fermentării acestora, pe terenul
înscris în CF 70788 – Zlatna cu număr topografic 4444/2/1/3, în suprafaţă de 15697 mă,
categoria de folosinţă teren construibil , proprietar tabular Domeniul Privat al oraşului
Zlatna.
dl. Clonţa Nicolae – Garda de mediu a fost în control şi ne-a atenţionat că nu
există la nivel de oraş asemenea platformă. Locaţia este după staţia de epurare.
propuneri 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. 31 /2014
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,
Conservare, restaurare Biserică cu hramul ,, Naşterea Maicii Domnului”, Feneş ,
Zlatna, judeţul Alba şi bugetului aferent.
dl. Morogan Rodica – şef Birou DI – prezintă raportul de specialitate.
dl. Primar- vom încerca să găsim un partener străin care va suporta cheltuielile
şi în contionuare vom face schimburi culturale. Centrul Cultural din Norvegia a primit
deja oferta noastră de a găsi un partener din Norvegia.
dl. Crişan Aurel - fondurile sunt nerambursabile. Din partea Consiliului Local
nu este nici o contribuţie în bani.
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. 32/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico
– economici ai proiectului ,, Conservare, restaurare Biserică cu hramul ,, Naşterea
Maicii Domnului “ , Feneş , Zlatna, judeţul Alba, faza DALI
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. 33/2014.
dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Zlatna
– spaţiul diversităţii culturale : Festivalul de Film Etnografic FIFE, Festivalul Naţional
de Interpretare a Romanţei şi Zilele oraşului “ finanţat prin Granturi SEE ; Programul ,,
Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european” şi
bugetului aferent.
d-na Morogan Rodica – şef Birou DI – prezintă raportul de specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar - a apărut posibilitatea de a obţine finanţări prin Granturi SEE
pentru activităţi culturale. Am gândit ca pentru toate activităţile pe care le organizăm
în oraşul nostru prin care promovăm cultura şi arta să putem cumpăra tot ce este
nevoie. În fiecare an noi închiriem diferite materiale, aparate de sonorizări etc. dacă le
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avem nu mai cheltuim cu închirierea acestora sumele fiind foarte mari. De asemenea se
poate acoperi costurile cu coregrafii care pregătesc echipele de dansuri.
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. 34/2014.
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme
curente.
Se prezintă următoarele:
- raport de specialitate pentru concesionare teren pe 49 de ani de DL. Tătar
Constantin din Zlatna str Vârtoape nr. 1.
dl. Nichifor Petru – consilier – acest raport a mai fost prezentat în altă şedinţă dar
nu a primit aviz favorabil. Trebuie răspuns la cetăţean că terenul este foarte îngust şi
îngreunează circulaţia.
dl. Petraş Dumitru – inginer cu atribuţii de arhitect şef – am fost pe teren . dl.
Tătar doreşte să facă o extindere la garaj. Drumul este foarte îngust.
Se supune la vot,
Cine este pentru ?
Împotrivă ?
13 consilieri
Abţineri ?
1 consilier ( Buciuman Emil )
Dl. Buciuman Emil – motivez : mai sus, drumul se lărgeşte şi atunci maşinile
pot întoarce.
dl. Puiuleţ Adrian - trebuie să ţinem cont de maşina de pompieri, în caz de
incendiu va fi o problemă.
dl. Primar – prezintă Diploma de Excelenţă pe care a primit-o din partea
preşedintelui Ligii Culturale a Românilor de pretutindeni. Preşedintele ligii a donat
bustul lui Gheorghe Ioan de Băseşti pe care-l prezint.
dl. Romoşan Valentin - aduc în atenţia dumneavoastră o problemă referitoare la
hidrocentralele amplasate pe râul Feneş. Din cauza spălării bazinelor cetăţenii din sat nu
mai pot folosi apa. S-a rupt conducta de apă şi vine apa pe drum.
dl. Primar – firma este Viena Energi care va trebui să repare conducta. Trebuie
făcută adresă pentru atenţionare. De asemenea trebuie făcută adresă către Primăria
Bucium ca să cureţe de vegetaţie – crengi din locul unde a exploatat pădurea – termen
2 săptămâni, după care vom da amendă.
dl. Puiuleţ Adrian - ADR Centru a lansat un program pentru reparaţii şcoli.
dl. Primar - nu putem deoarece nu avem proiecte aprobate. Dosr cele care au avut
aprobări pot accesa finanţări.
dl. Puiuleţ Adrian – pentru FIFE se face publicitate ?
dl. Primar - vor transmite DG 24 şi Alba TV.
dl. Clonţa Nicolae - art trebuie făcută publicitate şi prin ziarul Unirea.
dl. Puiuleţ Adrian - pentru FIFE va fi prezentator d-na Corina Chiriac. Vor mai
participa dl. Sebastian Papaiani şi dl. Dumitru Fărcaş.
dl. Clonţa Nicolae - scăldătoarea de la Feneş trebuie rezolvată, apa este deversată
în Feneş.
dl. Nichifor Petru – a cui este terenul ?
dl. Clonţa Nicolae – nu este a Primăriei.
d-na secretar – membrii composesori au spus că terenul este a lor.
5

dl. Clonţa Nicolae – zona de picnic trebuie amenajată cu indicatori.
d-na secretar .- depozitul de deşeuri construcţii şi arboricol trebuie dus până la
terminare, să nu avem probleme.
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. 4040/01.04.2014.
MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna, din data de 27 martie
2014. La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi. Lipseşte
motivat dl. Racz Ieno.
dl. Clonţa Nicolae - preşedinte ales pe 3 luni ( 24 ianuarie, februarie, martie).
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
HCL nr. 26/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea
Bugetului Local pe anul 2014.
HCL nr. 27/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul
de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului, Serviciilor publice înfiinţate în
subordinea autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor din subordinea
autorităţilor publice locale.
HCL nr. 28/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat cumpărarea, în
Domeniul Public al oraşului Zlatna, a terenului înscris în CF 4965 – Zlatna, sub nr.top.
1501/7, în suprafaţă de 411 mp, adiacent Primăriei oraşului Zlatna.
HCL nr. 29/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat vânzarea terenului
înscris în CF 71161 cu nr.cadastral 71161 în suprafaţă de 1815 mp, proprietar tabular
Domeniul Privat al oraşului Zlatna.
HCL nr. 30/2014 cu 14 voturi pentru prin care s –a aprobat dizolvarea societăţii
Salubris Zlatna, cu răspundere limitată , de interes public, asociat unic Unitatea
Administrativ Teritorială – oraş Zlatna, judeţul Alba, prin Consiliul Local al oraşului
Zlatna.
HCL nr. 31/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat amenajarea unei
platforme speciale pentru stocarea deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări,
precum şi pentru biodeşeuri, în vederea compostării şi fermentării acestora, pe terenul
înscris în CF 70788 – Zlatna cu număr topografic 4444/2/1/3, în suprafaţă de 15697 mă,
categoria de folosinţă teren construibil , proprietar tabular Domeniul Privat al oraşului
Zlatna.
HCL nr. 32/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat proiectul ,,
Conservare, restaurare Biserică cu hramul ,, Naşterea Maicii Domnului”, Feneş ,
Zlatna, judeţul Alba şi bugetului aferent.
HCL nr. 33/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat indicatorii tehnico –
economici ai proiectului ,, Conservare, restaurare Biserică cu hramul ,, Naşterea Maicii
Domnului “ , Feneş , Zlatna, judeţul Alba, faza DALI
HCL nr. 34/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat proiectul,, Zlatna –
spaţiul diversităţii culturale : Festivalul de Film Etnografic FIFE, Festivalul Naţional de
Interpretare a Romanţei şi Zilele oraşului “ finanţat prin Granturi SEE ; Programul ,,
7

Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european” şi
bugetului aferent.
SECRETAR
Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 4040/01.04.2014.
PROCES VERBAL
Încheiat azi 01.04.2014 cu ocazia a 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 27 martie 2014.
SECRETAR
Zavragiu Adina
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