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 Încheiat azi 29 aprilie 2014 în şedinţa ,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului 
Zlatna. 
 La şedinţă participă un număr de 13 consilieri . Lipsesc motivat: Doncuţ Petru 
Marius şi Florea Florin. 
 dl. Teişan Sorin – decanul de vârstă al consilierilor solicită propuneri pentru 
alegea preşedintelui de şedinţă. 
 dl. Teişan Sorin – propune  pe domnul Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă  pe 
trei luni. 

Se supune la vot. 
  Cine este pentru ?  13 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă , în care scop se adoptă HCL nr., 43/2014. 
 Potrivit art 42 alin5 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 ? 13  consilieri 
 În unanimitate de voturi  se aprobă procesul verbal 
 dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei de notare 
în Cartea Funciară , executată de ing. Todoruţ Silviu, a construcţiei ,, Anexa ( bucătărie, 
magazii) poziţia 679 din Anexa 12 – Inventarul bunurilor care aparţin Domeniului 
Public al oraşului Zlatna , aprobat prin HG 974/2002, cu completările şi modificările 
ulterioare, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, nr. cad. 71052 şi 
nr.top. 1/1/2, 3/1/2, 4/1/2 ,, curţi construcţii” în suprafaţă de 1794 mp. 
 dl. Iancu Cosmin– inspector în cadrul SPGC – prezintă raportul de specialitate 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie  de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 dl. Primar – când  am  intabulat Căminul Cultural din  Feneş nu am intabulat  
restul de anexe  ( bucătări, magazie ) deoarece am vrut  să le demolăm. Prin proiectul de 
reabilitate cămin dorim să reabilităm şi magazia şi atunci trebuie făcută intabularea 
acestea în Cartea Funciară. 
  Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
  Cine este pentru ?  13 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL 44/2014. 
 Ne mai fiind alte probleme de discutat , şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
 Consilieri Medrea Ioan      Zavragiu Adina 
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Şedinţa ,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului Zlatna  din data de 29 aprilie 
2014 
 La şedinţă participă un număr de 13 consilieri . Lipsesc motivat: Doncuţ Petru 
Marius şi Florea Florin. 
 dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni ( 29 aprilie – 29 iunie 
2014) 
 în cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri : 
 HCL nr. 43/2014, cu 13 voturi pentru prin care  se aprobă alegerea preşedintelui 
de şedinţă 
 HCL nr. 44/2014, cu 13 voturi pentru, prin care s-a aprobat  însuşirea 
documentaţiei de notare în Cartea Funciară , executată de ing. Todoruţ Silviu, a 
construcţiei ,, Anexa ( bucătărie, magazii) poziţia 679 din Anexa 12 – Inventarul 
bunurilor care aparţin Domeniului Public al oraşului Zlatna , aprobat prin HG 974/2002, 
cu completările şi modificările ulterioare, conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre, nr. cad. 71052 şi nr.top. 1/1/2, 3/1/2, 4/1/2 ,, curţi construcţii” în suprafaţă de 
1794 mp. 

 
 

SECRETAR 
Zavragiu Adina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 5822/12.05.2014. 

 
PROCES VERBAL 

 
 
 Încheiat azi  12 mai 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 29 aprilie 2014. 
 
 

SECRETAR 
Zavragiu Adina  


