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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 6390/23.05.2014. 

 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi 21 mai 2014, în şedinţa,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului 
Zlatna, 
 La şedinţă participă un număr de  12 consilieri din totalul de 15 aleşi. 
 dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni ( aprilie, mai, iunie ). 
 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 ?  12 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal. 
 dl. Primar – prezintă ordinea de zi şi o supune la vot. 
  Cine este pentru ?  12 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind 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 Tibea Eugenia -  această  rectificare se referă la faptul că am primit  deja 
sponsorizări  de la firme pentru organizarea Festivalului de Film Etnografic. Aceste 
sume  se pot folosi doar după zece zile de la rectificare. La investiţii am introdus 
cheltuielile pentru drumul forestier Valea Râneli. Am  făcut stornare la Cămin Cultural 
Feneş din cheltuieli de capital în reparaţii curente. Acoperişul  de la cămin este o 
reparaţie curentă nu poate fin  introdus pe cheltuieli de capital. 
 dl. Primar – trebuie să dăm o hotărâre  de dare în administrare la Compania 
Naţională de Investiţii – CNI  a clădirii Căminului Cultural Feneş şi a terenului aferent, 
pe perioada de execuţie a lucrărilor. 
 dl. Criţşan Auirel – şef Birou DI – pentru drumuri forestiere a mai apărut 
oportunitatea de finanţare pe GAL. 
 dl. Buciuman Emil – pe Vâltori s-a stricat drumul 
  dl. Primar – trebuie făcută o adresă la Poliţie pentru verificarea transportului greu 
în zonă. Poate punem o interdicţie de 20 tone pe Vîltori şi nu mai o să fie probleme cu 
drumul. 
 Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este de 1/2+1 
  cine este pentru ?  12 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă în care scop se adoptă HCL nr. 45/2014. 
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 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului ,, Reabilitare , modernizare şi dotare aşezământ cultural sat 
Febeş “, faza DALI. 
 dl. Crişan Aurel .- şef Birou DI- prezintă raportul de  specialitate. 
 dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 dl. Crişan Aurel -  a intrat în finanţare Căminul Cultural din Feneş.  S-a refăcut  
Studiul de Fezabilitate iniţial  şi s-a făcut cu extindere. Au rămas lucrări de  consolidare 
şi dare în funcţiune. Am făcut o nouă documentaţie fază DALI , suma este de 1.837.212 
lei cu TVA. 
 Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
  cine este pentru ?  12 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 46/2014. 
dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanţare în 
procent de 10% din valoarea  totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului ,, 
Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural sat Feneş “. 
 dl. Crişan Aurel – şef Birou DI – prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Puiuleţ  Adrian- preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local prezintă 
raportul de avizare.  
 dl. Crişan Aurel – din cet  1.937.212 lei cota noastră este de 10 %. Cota  a fost 
mai mare, dar deoarece se face doar reparaţie şi suma este mai mică. 
 Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
  cine este pentru ?  12 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 47/2014. 
  dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind transmiterea  imobilului Cămin 
Cultural sat Feneş şi terenului aferent, înscris în CF 71052 – Zlatna, proprietar tabular 
Domeniul privat al Oraşului Zlatna, în folosinţă gratuită a ,, C.N.-I.” SA, pe durata de 
execuţie  a obiectivului de investiţie ,, Reabilitare , modernizare şi dotare aşezământ 
cultural sat Feneş”. 
  dl. Crişan Aurel – şef Birou DI – prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 dl. Crişan Aurel – programul de reabilitări culturale  se realizează prin Compania 
Naţională de Investiţii. Compania  va demara procedurile de investiţii. După terminarea 
lucrărilor , clădirea şi terenul aferent va di dat înapoi la Consiliul Local cu noua valoare. 
 dl. Primar -  proiectul este foarte frumos, va  fi amenajată şi parcare. Se schimbă 
total aspectul din faţa clădirii. Dotările se fac tot de noi ( mobilier, sobe etc), vor trebui 
bani să facem totul  ca să  fie frumos.  
 Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
  cine este pentru ?  12 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 48/2014. 
 Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme 
curente. 
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 Dl. Buciuman Emil -  ridic problema afişelor electorale.  Sunt persoane care 
distrug aceste afişe. Trebuie să fie pedepsiţi. 
 dl. Primar – dacă a-ţi văzut pe cineva spuneţi, să luăm măsuri. 
 
 Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
  Consilier Medrea  Ioan            Zavragiu  Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 6390/23.05.2014. 

 
 

MINUTA 
 

 
 Şedinţei ,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului Zlatna, din data de 21 mai 
2014 
 La şedinţă participă un număr de  12 consilieri din totalul de 15 aleşi. 
 dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni ( aprilie, mai, iunie ). 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
  HCL nr. 45/2014, cu 12 voturi pentru prin care s-a aprobat  rectificarea bugetului 
Local pe anul  2014. 
  HCL nr. 46/2014, cu 12 voturi pentru prin care s-a  aprobat  indicatorii tehnico-
economici ai proiectului ,, Reabilitare , modernizare şi dotare aşezământ cultural sat 
Febeş “, faza DALI. 

HCL nr. 47/2014, cu 12 voturi pentru prin care s-a aprobat  cota de cofinanţare în 
procent de 10% din valoarea  totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului ,, 
Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural sat Feneş “. 
  HCL nr. 48/2014, cu 12 voturi pentru prin care s-a aprobat transmiterea  
imobilului Cămin Cultural sat Feneş şi terenului aferent, înscris în CF 71052 – Zlatna, 
proprietar tabular Domeniul privat al Oraşului Zlatna, în folosinţă gratuită a ,, C.N.-I.” 
SA, pe durata de execuţie  a obiectivului de investiţie ,, Reabilitare , modernizare şi 
dotare aşezământ cultural sat Feneş”. 

 
 

SECRETAR, 
Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 6390/23.05.2014. 

 
 

PROC ES VERBAL 
 
 Încheiat azi  23 mai 2014, cu ocazia afişării procesului verbal şi minuta şedinţei ,, 
de îndată “ a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 21 mai 2014. 
 

 
SECRETAR 

Zavragiu Adina 
 


