ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 6570/29.05.2014.

PROCES VERBAL
Încheiat azi 29 mai 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. Florea Florin.
dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni ( aprilie, mai iunie )
dl. Clonţa Nicolae – viceprimar al oraşului Zlatna informează consiliul local că
dl. Ponoran Silviu – primarului oraşului Zlatna lipseşte fiind plecat în delegaţie la
Bucureşti. De asemenea d-na Zavragiu Adina – secretarul oraşului Zlatna lipseşte fiind
plecată în delegaţie la Cluj - cursuri instruire pe probleme de situaţii urgenţă şi va fi
înlocuită de dl. Todorescu Aurel – jurist în cadrul primăriei.
Potrivit art 42 alin 5 din Legea nr. 215/2001 procesul verbal al şedinţei
anterioare a fost pus la dispoziţia domnilor consilieri în timp util. Ne fiind completări
se supune la vot.
Cine este pentru ?
14 consilieri
dl. Clonţa Nicolae – viceprimar – prezintă ordinea de zi şi informează consiliul
local că de la data înmânării materialelor pentru şedinţă a mai apărut necesitatea
adoptării a încă 4 proiecte de hotărâre după cum urmează:
- priiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici de
investiţii ,, Modernizare drum forestier Valea Râneli” , faza DALI.
- Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local cu privire la necesitatea
, oportunitatea şi aprobarea proiectului ,, Modernizare drum forestier Valea
Râneli;
- proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat al
obiectivului de investiţii ,, Extinderea reţelei de apă potabilă pe teritoriul
administrativ al oraşului Zlatna “ proiectant SC Muro Instal SRL , proiect
38/2014, revizuit 2014;
- proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 29/27.03.2014.
se supune la vot.
Se supune la vot ordinea de zi completată
Cine este pentru ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă.
dl. Viceprimar – prezintă proiect de hotărâre privind completarea articolului 1 al
Hotărârii Consiliului Local nr. 37/17.04.2014, prin care s-a aprobat modificarea
Statutului Asocuiaţiei PRO ZLATNA.
DL. Todorescu Aurel – jurist – prezintă raportul de specialitate.
Dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare
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dl. Puiuleţ Adrian – ca să obţinem finanţare trebuie să propunem organizarea
activităţii membrilor săi prin formarea unui cluster economic. Acesta va reprezenta
Entitatea de Management a Clusterului – EMC.
Se supune la vot.
dl. Todorescu Aurel – jurist, cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 49/2014
dl. Clonţa Nicolae – viceprimar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
repartizării apartamentului nr. 1, amplasat în bloc ANL, în vederea închirierii.
dl. Iancu Cosmin - consilier în Cadrul SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
Se supune la vot.
dl. Todorescu Aurel – jurist, cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 50/2014.
dl. Clonţa Nicolae – viceprimar – prezintă proiectul de hotărâre privind
constatarea stării de necesitate în care se află numita Dafina Diana Maria.
d-na Aron Mariana – referent asistenţă socială – prezintă raportul de specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Bunea Ioan – eu propun 1000 lei.
dl. Puiuleţ Adrian - în cerere solicită 450 lei contravaloarea unui sicriu pentru
fratele decedat care nu a avut nici un venit. Eu propun 450 lei.
Se supune la vot propunerea de 450 lei
Cine este pentru ?
8 consilieri
Împotrivă ?
3 consilieri( Demenic D, Borza I, Bunea I)
Abţineri ?
3 consilieri ( Buciuman E, Racz I, Doncut P)
Cu majoritate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 51/2014.
Dl. Clonţa Nicolae – viceprimar – prezintă proiectul de hotărâre privind
acordarea către Patriarhia Română a a unui sprijin constând din lemn stejar, din terenul
cu vegetaţie forestieră aflat în proprietatea Oraşului Zlatna.
dl. Iancu Cosmin – inspector SPGC prezintă raportul de specialitate.
dl.
Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Medrea Ioan – propunerea domnului primar este de 15 – 20 mc lemn stejar
dli. Bunea Ioan – eu propun 5 mc.
dl. Nechifor Petru - trebuie să vedem posibilitatea din Pădurea Negraia . Pentru
15 – 20 mc stejar , trebuie să se taie 30 – 40 de copaci, lemnul este de slabă calitate.
Propun 10 mc.
se supune la vot propunerile făcute:
pentru 15 mc.
3 consilieri ( Clonţa N, Teişan S, Borza I)
împotrivă :
11 consilieri
abţineri :
pentru 5 mc
2 consilieri ( Buciuman E, Racz I)
împotrivă ?
12 consilieri
abţineri ?
2

pentru 10 mc
6 consilieri) Medrea I, Humaciu I, Romişian V, Florea F,
Doncuţ P, Medruţ C)
împotrivă ?
8 consilieri
abţineri ?
se supune la vot proiectul de hotărâre.
dl. Todorescu Aurel – jurist – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
3 consilieri ( Borza I, Clonţa N, Teişan S.)
împotrivă ?
11 consilieri
abţineri ?
cu majoritate de voturi se respinge proiectul de hotărâre, în care scop se adoptă
HCL nr. 52/2014.
dl. Clonţa Nicolae – viceprimar – prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici de investiţii ,, Modernizare drum forestier
Valea Rîneli faza DALI. “
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.
Se supune la vot.
dl. Todorescu Aurel – jurist – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
14 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr., 53/2014.
dl. Clonţa Nicolae – viceprimar – prezintă proiectul de hotărâre privind acordul
Consiliului Local cu privire la necesitatea, oportunitatea şi aprobarea Proiectului ,,
Modernizare drum forestier Valea Rîneli “.
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.
Se supune la vot.
dl. Todorescu Aurel – jurist – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
14 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr., 54/2014.
dl. Clonţa Nicolae – viceprimar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Studiului de fezabilitate actualizat, al obiectivului de investiţii ,, Extinderea reţelei de
apă potabilă pe teritoriul administrativ al oraşului Zlatna” proiectant SC Moro Instal
SRL, proiect nr, 38/2014, revizuit 2014.
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.
d-na Morogan Rodica - am propus extinderea reţelei de apă potabilă şi aceasta va
fi finanţată pe POS Mediu . Au fost consultanţii şi au trasat sarcini , au apărut
suplimentări de lungime şi altele.
Se supune la vot.
dl. Todorescu Aurel – jurist – cvorumul este de ½+1
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cine este pentru ?
14 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr., 55/2014.
dl. Clonţa Nicolae – viceprimar – prezintă proiectul de hotărâre privind
completarea HCL nr. 29/2014.
dl. Iancu Cosmin – inspector SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Demenic Daniel – cât a fost mp la licitaţie ?
dl. Puiuleţ Adrian - ofertantul a oferit cu 5 euro în plus.
Se supune la vot.
dl. Todorescu Aurel – jurist – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
14 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr., 56/2014.
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme
curente.
- se prezintă adresa nr. 994/23.04.2014 a Camerei de Conturi a judeţului Alba
prin care transmite spre informare Decizia nr 16/23.04.2014.
dl. Puiuleţ Adrian – să fie citită la următoarea şedinţă .
dl. Racz Ieno – să fie făcute copii şi înmânate fiecărui consilieri să le studiem.
dl. Clonţa Nicolae – viceprimar – poate fi studiată de cine doreşte că se află în
dosarul de şedinţă, are multe pagini şi necesită un consuma mare de hârtie.
- se prezintă raportul de specialitate pentru aviz de principiu solicitat de SC
Inter Transilvania SRL Alba Iulia care solicită închirierea unei suprafeţe de
teren pentru executarea unei terase în faţa imobilului unde îşi desfăşoară
activitatea.
dl. Puiuleţ Adrian – suprafaţa este foarte mare, se ia din parcarea publică.
Se supune la vot.
Cine este pentru ?
Împotrivă ?
14 consilieri
Cu unanimitate de voturi se respinge.
- se prezintă raportul de specialitate a SPGC prin care supune spre analiză
cererea SC TERRA ASTER SRL , care solicită închirierea laboratorului de radiologie şi
a unui spaţiu pentru laborator de analize.
dl. Puiuleţ Adrian – solicită 2 lucruri. Laboratorul de radiologie şi spaţiu pentru
laborator de analize.
dl. Clonţa Nicolae - noi plătim taxe pentru verificare şi avizarea laboratorului de
radiologie.
dl. Puiuleţ Adrian – sunt de acord cu închiriere spaţiu pentru laborator de
analize. Putem da un aviz de principiu. Să se comunice la SC TERRA ASTER SRL.
dl. Duncuţ Pentru – să fie invitaţi la următoarea şedinţă pentru discuţii.
- se prezintă raportul de specialitate a SPGC prin care prezintă solicitarea dl.
Vîţ Traian referitor la cumpărarea a 3 grinzi din beton care se află în faţa
Casei de Cultură.
dl. Clonţa Nicolae – nu se poate deoarece la vom folosi la unele lucrări în viitor.
Cine este pentru ? Împotrivă ?
14 consilieri
Se respinge cererea dl. Vît Traian.
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dl. Puiuleţ Adrian – am solicitat la o şedinţă anterioară din partea d-nei Tibea
Eugenia – şef Birou BFCIT să ne prezinte un raport referitor la taxa de alimentaţie
publică şi nu a fost prezentat. Dacă nu prezintă acest raport la şedinţa viitoare solicit
demisia acesteia din funcţie.
d-na Medruţ Cristina - la şcoală se oferă diplome pentru elevii. Sunt 8 , 9 elevi
care termină cu media 10 aş propune să le oferim un premiu din cartea Consiliului
Local
dl. Puiuleţ Adrian - eu propun 50 lei /elev. D-na Medruţ vă rog iniţiată un
proiect de hotărâre în acest sens.
Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Medrea Ioan

p. SECRETAR
jurist Todorescu Aurel
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 6570/29.05.2014.

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 29 mai 2014.
la şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi. Lipseşte motivat
dl. Florea Florin.
dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni ( aprilie, mai iunie )
dl. Clonţa Nicolae – viceprimar al oraşului Zlatna informează consiliul local că
dl. Ponoran Silviu – primarului oraşului Zlatna lipseşte fiind plecat în delegaţie la
Bucureşti. De asemenea d-na Zavragiu Adina – secretarul oraşului Zlatna lipseşte fiind
plecată în delegaţie la Cluj - cursuri instruire pe probleme de situaţii urgenţă şi va fi
înlocuită de dl. Todorescu Aurel – jurist în cadrul primăriei.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
HCL nr. 49/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat completarea
articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 37/17.04.2014, prin care s-a aprobat
modificarea Statutului Asocuiaţiei PRO ZLATNA.
HCL nr. 50/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat repartizarea
apartamentului nr. 1, amplasat în bloc ANL, în vederea închirierii.
HCL nr. 51/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a constatarea stării de
necesitate în care se află numita Dafina Diana Maria.
HCL nr. 52/2014 cu 3 voturi pentru, 11 împotrivă, prin care s-a respins proiectul
de hotărâre privind acordarea către Patriarhia Română a a unui sprijin constând din
lemn stejar, din terenul cu vegetaţie forestieră aflat în proprietatea Oraşului Zlatna.
HCL nr. 53/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-au aprobat indicatori tehnico
economici de investiţii ,, Modernizare drum forestier Valea Rîneli faza DALI. “
HCL nr. 54/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat acordul Consiliului
Local cu privire la necesitatea, oportunitatea şi aprobarea Proiectului ,, Modernizare
drum forestier Valea Rîneli “.
HCL nr. 55/2014 cu 14 voturi pentru aprobarea Studiului de fezabilitate
actualizat, al obiectivului de investiţii ,, Extinderea reţelei de apă potabilă pe teritoriul
administrativ al oraşului Zlatna” proiectant SC Moro Instal SRL, proiect nr, 38/2014,
revizuit 2014.
HCL nr. 56/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat completarea HCL nr.
29/2014.

p.SECRETAR,
jurist Todorescu Aurel
6

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 6570/29.05.2014.
PROCES VERBAL
Încheiat azi 29 mai 2014 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primăriei oraşului
Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului din
data de n29 mai 2014.

p. SECRETAR
jurist Todorescu Aurel
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