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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIULUI LOCAL 
NR. 5025/23.04.2014  
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat azi 17 aprilie 2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 
Zlatna. La şedinţă participă un număr de 14  consilieri. Lipseşte motivat dl. Racz Ieno. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte şedinţă ales pe trei luni ( 24 ianuarie – 24 aprilie ). 
 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 unanimiate 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 a încă 4 proiecte de 
hotărâre după cum urmează: 
  - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes 
local pe anul 2014. 

- proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor  fiscale 
accesorii ( majorări de întîrziere) şi scadente la data de 31 martie 2014, 
reprezentând taxa specială de salubrizare datorată bugetului local de către 
contribuabilii persoane fizice, solicitanţilor care achită integral, cel mai târziu 
până la data de 31 iulie 2014 inclusiv, obligaţiile fiscale principale scadente la 
31 martie 2014. 

- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului proiectului ,, Reabilitare şi 
modernizare străzi în oraşul Zlatna şi localităţile aparţinătoare. 

- proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 101/12.09.2011. 
se supune la vot ordinea de zi cu completările făcute. 
 Cine este pentru ?  14 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi. 
Dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie 
la 31 .03.2014. 

 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 -  contul de  execuţie se aprobă la finele fiecărui trimestru. 
Acuma trebuie să aprobăm contul la finele  trimestrului I adică la 31. 03.2014. Prezintă  
cele două anexe – buget local şi buget instituţii publice. Procentul mic la încasări se 
referă  la sumele care nu au fost virate de minister pentru investiţiile prin fonduri 
europene. Veniturile proprii au fost depăşite cu 2 % faţă de cele prognozate. 
 Se supune la vot. 
  Cine este pentru ?  14 consilieri 
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 În unanimitate de voturi se aprobă în care scop se adoptă CL nr. 35/2014. 
 dl. Puiuleţ Adrian – solicită pentru viitor  să se prezinte o situaţie privind taxe de 
autorizare funcţionare firme, societăţi. 
 dl. Primar – si taxa pentru hotel este foarte mare. 
 d-na  Ţibea Eugenia -  eu propun taxele şi impozitele maxime, dumneavoastră 
decideţi. 
 d-na secretar – pentru hotărâre  cu taxele şi impozitele trebuia să fie un 
regulament pentru  taxa de funcţionare şi viza. A fost o scăpare. Acuma acest 
regulament există. 
 dl. Primar –  curtea de conturi a decis ca toate persoanele fizice şi societăţi să fie 
impuse şi să fie încasate. 
 dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei  
topografice de dezmembrare a imobilului înscris în CF 72597 – Zlatna, nr. cadastral 
72597, în suprafaţă totală de 4824 mp, proprietar tabular Oraşul Zlatna – domeniul 
Public. 
 dl. Iancu Cosmin -  inspector în cadrul SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate prezintă raportul de 
avizare. 
 dl. Primar – de ce trebuie introdus în  domeniul privat , să rămână în domeniul 
public, nu dorim să vindem. 
   dl. Medrea Ioan – acest teren a fost folosit de Biserica Reformată. Cum este 
posibil. Acuma este în domeniul public. 
 d-na Zavragiu Adina – secretar oraş – la data expropierii , Biserica Reformată a 
primit în schimb  acest teren, dar nu au fost finalizate actele.  Pentru acel teren a fost 
identificat altă locaţie care a fost dusă până la finalizare . Terenul  identificat este situat 
în str Petru Dobra unde acuma este Casa Parohială, deci schimbul a fost realizat.  
Parohia Reformată spune că terenul este al lor, dar în arhiva noastră nu au fost găsite 
alte acte. Preotul a  spus că ne va da în judecată. 
 dl. Puiuleţ Adrian – dacă se va concesiona terenul, cine-l va despăgubi pe cel care 
a făcut gardul ? 
 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. 36/2014. 
 dl. Primar -  prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Statutului 
Asociaţiei PRO Zlatna. 
 dl. Iancu Cosmin – inspector în cadrul SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 dl. Primar – am făcut un cluster economic, denumit “ Ţara Moţilor”.  Suntem 
membrii fondatori ai asociaţiei PRO Zlatna, iar prin activitatea sa această asociaţie îşi 
propune să reprezinte Entitatea de Management a Closterului – EMC. 
 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. 37/2014. 
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 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea funcţiei publice de 
execuţie, vacantă, înscrisă la poziţia 20 în Statut de funcţii al aparatului de specialitate al 
Primarului, Serviciilor publice înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale, 
compartimentelor şi activităţilor sin subordinea autorităţilor publice locale. 
 d-na Sătmărean Marcela – inspector Compartiment Resurse Umane, prezintă 
raportul de specialitate. 
 dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 dl. Medrea Ioan – avem 2 poliţişti comunitari şi se descurcă. În alte oraşe sunt 
angajaţi mai mulţi. 
 dl. Primar – cei doi se implică foarte mult în toate acţiunile. 
  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. 38/2014. 
 dl. Primar  - prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni 
sau lucrări de interes locale pe anul 2014, conform  anexei 1 , parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 d-na Aron Mariana – referent în cadrul Compartimentului de Asistenţă socială 
prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte  comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 d-na secretar -  acest plan se aprobă în fiecare an pentru anul în curs. 
  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. 39/2014. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata 
obligaţiilor fiscale accesorii ( majorări de întârziere) şi scadente la data de 31 martie 
2014, reprezentând taxa specială de salubritate, datorată bugetului local de către 
persoane fizice, care achită integral, cel târziu până la data de 31 iulie 2014 inclusiv, 
obligaţiile fiscale principale, scadente la data de 31 martie 2014. 
 d-na Ţibea Eugenia -  şef Birou BFCIT – prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 d-na Ţibea Eugenia  - pentru a beneficia de această scutire la plată, contribuabilii 
persoane fizice şi juridice vor depune o cerere de acordare a înlesnirilor la plată până în 
data de 31.07.2014. 
 dl. Medrea Ioan – eu am primit înştiinţare de plată a taxei edilitare şi pe persoană 
fizică şi pe PFA. 
 dl. Nechifor Petru – foarte multe persoane nu au mai încheiat contracte de 
salubritate, trebuie verificat pe teren să vedem cine  şi unde aruncă gunoiul. 
  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. 40/2014. 
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 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului 
proiectului ,, Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Zlatna şi localităţile 
aparţinătoare “. 
 d-na Morogan Rodica – şef Birou Dezvoltare Investiţii – prezintă raportul de 
specialitate. 
 dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 dl. Primar – acest proiect  este în curs de implementare din 23.04.2011. De la 
început s-a ţinut licitaţia pentru încredinţare servicii. Valoarea totală iniţială  - cheltuieli  
a fost de 33.589.760 lei.  La partea de proiectare  a fost o corecţie în valoare de 50.000  
lei fără TVA.  Mai sunt de executat lucrări neprevăzute şi credite contractate . Pentru 
acest lucru se impune  aprobarea bugetului modificat. Prin HCL  123/2010 s-a modificat 
valoarea bugetului. 
 d-na Ţibea Eugenia – acuma am scăzut  valoarea la 41.000 lei. 
 dl. Primar – de ce a scăzut ? ori suntem proşti, ori ce se întâmplă ?. Noi am 
câştigat o sumă şi acuma renunţăm la o parte din ea ? apar probleme şi stipulez , acest 
proiect trebuia să se termine anul trecut dacă  Ministerul  respecta contractul şi să aloce 
banii. Nu s-a putut finaliza lucrările de canalizare  apă în Feneş. Am luat împrumut 
pentru a putea face plăţi. Astăzi reaşezăm bugetul şi voi face demersuri împotriva 
Ministerului ca să recuperez aceşti bani( dobânzi la împrumut) prin judecată. 
 dl. Primar – de unde sunt economiile ? 
 d-na Morogan Rodica – de la organizare de şantier. 
 dl. Crişan Aurel -  inspector  Birou Dezvoltare Investiţii- am  făcut NCS-ul. 
 dl. Primar -  tot mai rămân economi. 
 dl. Crişan Aurel – suma din HCL 123/2010 a fost calculată greşit. A trebuit să 
reducem  bugetul cu suma din HCL. 
 dl. Primar – poate mai putem să aprobăm nişte dotări. 
 d-na Morogan Rodica  - pe Trîmpoiele sunt   cişmele şi bănci. Nu putem pune 
cişmele în Trîmpoiele. 
 dl. Primar – cişmelele le punem  în altă parte. Încă odată vă spun , voi acţiona în 
judecată Ministerul pentru recuperarea dobânzii pe care noi o plătim la  împrumut. 
Ministerul nu a dat banii în termen şi de aceea s-a prelungit termenele de finalizare a 
lucrărilor. 
 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. 41/2014. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind abrogarea HCL 
101/12.09.2011. 
 dl. Iancu Cosmin – inspector  SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 dl. Primar -. Este vorba de hotărâre  privind taxele de intrare la ştrand. Ieri a fost 
verificat de specialişti pentru pompa de apă şi aceştia au spus  că la Zlatna taxa de 
intrare la ştrand este cea mai mică. Mai mult, se vine după orele 14, când taxele sunt 
reduse cu 50 la %. Este foarte scumpă întreţinerea, deoarece dotările sunt la standard 
internaţional.  
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 dl. Puiuleţ Adrian – aş dori să văd o situaţie  referitoare la încasările care s-au 
făcut pentru anii 2012, 2013. 
 d-na Ţibea Eugenia – da avem , o putem prezenta. 
 dl. Primar – apa trebuie încălzită la 30 de grade. 
 dl. Puiuleţ Adrian -  mai ridic o problemă, dacă mergi doar o oră  , tot 20 de lei 
trebuie să dai ?. nu este corect. 
  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. 42/2014. 
 Epuizându-se proiectele de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme 
curente. 
 Se prezintă următoarele : 

- informare  privind îndreptarea erorii HCL nr. 28/2014. 
d-na secretar  - este vorba de hotărârea prin care s-a aprobat  iniţierea 

demersurilor pentru obţinere de finanţare    pentru reabilitarea Bisericii din Feneş. 
Avizul dat de Ministerul Culturii    nu este în concordanţă  cu denumirea proiectului 
întocmit de noi şi pentru a putea depune cererea de finanţare a trebuit să schimbăm acest 
titlu. V-am adus la cunoştinţă că am  făcut această modificare în hotărâre. 

- raport de specialitate  al  Serviciul de Gospodărie Comunală pentru aviz de 
principiu,  prin care supune  spre analiză cererea dl. Lazăr Gheorghe 
administrator SC INTERN TRANSILVANIA SRL Alba Iulia care solicită 
închirierea unei suprafeţe de 100 mp pentru amenajarea unei terase. 

dl. Medrea Ioan – să nu ne repezim, să analizăm puţin. Suprafaţa este foarte mică 
şi nu se poate circula şi nu se pot parca maşini. Nu sunt de acord. 

Se supune la vot 
  Cine este pentru ?  - 
                Împotrivă ? 14 consilieri 
 Nu se aprobă avizul de principiu. 

- se prezintă dispoziţia nr. 232/14.04.2014, prin care domnului viceprimar I se 
deleagă atribuţiile primarului, pe perioada  concediului de odihnă a domnului 
primar. 

Dl. Clonţa  Nicolae – preşedinte şedinţă prezintă  informarea pe probleme de 
mediu care a fost făcută de comisia mixtă înfiinţată la nivel de Prefectură. Sunt date 
termene şi măsuri. Trebuie să ne deplasăm în  teren  să facem verificări şi să luăm 
măsurile necesare acolo unde de impun. 

dl. Medrea Ioan – orice organ de control dădea , pe vremuri avertisment. Şi în 
această situaţie omul primeşte  avertisment şi ulterior amendă, poate la orice instanţă să 
conteste şi nimeni nu o mai poate anula măsura luată. Nu  poţi aplica direct amenda fără 
o măsură prealabilă.  

dl. Clonţa Nicolae – am fost la Prefectură la o instruire la o i8nstruire cu privire la 
nitriţi unde sunt reguli foarte stricte. 

dl. Puiuleţ Adrian -  consider că avem o carenţă cu privire la informarea 
cetăţenilor cu privire la hotărârile adoptate. În legătură cu contractul cu drumul din 
Feneşasa, pe lângă felicitările adresate celor care au contribuit la obţinerea finanţării , 
consider că trebuie acordată o atenţie suplimentară acestei lucrări. Ar trebui să încercăm 
să  obţinem o finanţare din fonduri europene 2014 – 2020 pentru amenajarea intrării în 



 6 

oraş, dinspre Pătrângeni să încercăm să dăm o altă faţă în jurul Staţiei de epurare unde 
este  balta aceea. 

Ne mei 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 
CONSILIULUI LOCAL 
NR. 5025/23.04.2014  
 

MINUTA 
 
 
  şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 17 aprilie 
2014. 

La şedinţă participă un număr de 14  consilieri. Lipseşte motivat dl. Racz Ieno. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte şedinţă ales pe trei luni ( 24 ianuarie – 24 aprilie ). 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

HCL nr. 35/2014, cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat  Contul de execuţie la 
31 .03.2014. 

HCL nr. 36/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat  însuşirea 
Documentaţiei  topografice de dezmembrare a imobilului înscris în CF 72597 – Zlatna, 
nr. cadastral 72597, în suprafaţă totală de 4824 mp, proprietar tabular Oraşul Zlatna – 
domeniul Public. 
  
  HCL nr. 37/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat modificarea Statutului 
Asociaţiei PRO Zlatna. 
  HCL nr. 38/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat modificarea funcţiei 
publice de execuţie, vacantă, înscrisă la poziţia 20 în Statut de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului, Serviciilor publice înfiinţate în subordinea autorităţilor 
publice locale, compartimentelor şi activităţilor sin subordinea autorităţilor publice 
locale. 
  HCL nr. 39/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat acţiuni sau lucrări de 
interes locale pe anul 2014, conform  anexei 1 , parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 HCL nr. 40/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat acordarea unor 
înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii ( majorări de întârziere) şi scadente la data 
de 31 martie 2014, reprezentând taxa specială de salubritate, datorată bugetului local de 
către persoane fizice, care achită integral, cel târziu până la data de 31 iulie 2014 
inclusiv, obligaţiile fiscale principale, scadente la data de 31 martie 2014. 
  HCL nr. 41/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat  modificarea 
bugetului proiectului ,, Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Zlatna şi localităţile 
aparţinătoare “. 

 HCL nr. 42/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat  abrogarea HCL 
101/12.09.2011. 

 
SECRETAR 

Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIULUI LOCAL 
NR. 5025/23.04.2014  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi 23 aprilie 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 17 aprilie 2014. 

 
 

SECRETAR 
Zavragiu Adina 

 
 
 
  


