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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 7021/12.06.2014. 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi 06 iunie 2014, în şedinţa ,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului 
Zlatna. La şedinţă participă un număr de 15 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 procesul verbal al şedinţei anterioare 
a fost pus la dispoziţia consilierilor în timp util. Ne fiind completări se supune la vot. 
  Cine este pentru ?  15 consilieri 
 dl. Primar – prezintă ordinea de zi şi  informează Consiliul Local că de  la 
înmânării materialelor de şedinţă a mai apărut necesitatea adoptării a încă unui proiect 
de hotărâre şi anume: 

- proiect de hotărâre privind acordarea unor recompense, în bani, elevilor din 
învăţământul preuniversitar, de pe raza oraşului Zlatna, care au obţinut media 
generală 10, în anul şcolar 2013 – 2014, în sumă de 100 lei/elev; 

Se supune la vot ordinea de zi cu completarea  făcută. 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind modificarea bugetului proiectului 

,, Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Zlatna şi localităţile aparţinătoare “. 
dl. Crişan Aurel – şef Birou Dezvoltare Investiţii prezintă raportul de specialitate. 
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
dl. Crişan Aurel -  acest proiect a demarat în anul 2011 şi este finanţat pe POR.  

Am depus la ADR Centru documentaţia aferentă încheierii unui act adiţional. Prin 
reaşezarea bugetului sau  diminuat cheltuielile. De la ADR Centru am primit o adresă 
prin care ne comunică că nu trebuia introdu-să corecţia de cofinanţare de 2 % şi pentru 
acest lucru trebuie să se adopte o hotărâre. 

Se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  15 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 57/2014. 

 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului General 
aferent Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare şi extindere 
reţea de canalizare oraş Zlatna, judeţul Alba”. 

dl. Crişan Aurel – şef Birou Dezvoltare Investiţii prezintă raportul de specialitate. 
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
 dl. Crişan Aurel -  s-a solicitat actualizarea  Studiului de Fezabilitate la canalizare 
şi apă. în şedinţa trecută s-a aprobat  SF pentru apă acuma trebuie să aprobăm şi pe 
canalizare. 
 dl. Primar – pe POS nu putem lua împrumut pentru lucrări neeligibile. 
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 dl. Crişan Aurel -  noi trebuie să adoptă o hotărâre pentru cheltuieli neeligibile.
 Dl. Primar – nu putem să suportăm alte cheltuieli din bugetul  nostru. Regulile s-
au schimbat în timpul jocului. Ministerul Mediului trebuie să  asigure finanţarea pe to. 
Cota de cofinanţare trebuie suportată tot de Ministerul Mediului. 
 dl. Crişan Aurel -  guvernul trebuie să găsească sursa de finanţare pentru 
acoperirea tuturor cheltuielilor. 
 dl. Da, noi nu putem suporta asemenea cheltuieli. 

Se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  15 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 58/2014. 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării cheltuielilor 

neeligibile pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ 
cultural , sat Feneş, oraş Zlatna, judeţul Alba “, din surse proprii sau atrase. 

dl. Crişan Aurel – şef Birou Dezvoltare Investiţii prezintă raportul de specialitate. 
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
dl. Crişan Aurel – sumele respective sunt cheltuieli neeligibile. După ce proiectul 

faza DALI a intrat la verificare la Comisia  tehnico – economică din cadrul  
Ministerului Dezvoltării  Regionale şi  Administraţiei Publice,  atunci a reieşit suma 
corectă. Noi trebuie să asigurăm  finanţare din surse proprii sau atrase. Astăzi trebuie să 
trimitem hotărârea la Bucureşti şi săptămâna viitoare demarăm lucrările. 

Se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  15 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 59/2014. 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind acordarea unor recompense, în 

bani, elevilor din învăţământul preuniversitar, de pe raza oraşului Zlatna, care au obţinut 
media generală 10, în anul şcolar 2013 – 2014, în sumă de 100 lei/elev. 

d-na Medruţ Cristina Maria – consilier ,  prezintă nota de fundamentare. 
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 Medruţ Cristina – dumneavoastră puteţi propune şi alte sume. 
Ne fiind alte propuneri se supune la vot. 
Se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  15 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 60/2014. 
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme 

curente. 
dl. Primar -  domnilor consilieri vă invit să participaţi la Festivalul  de Film 

Etnografic, care  se va desfăşura în perioada 6 – 8 iunie. Ieşi am  fost la Feneş  cu o 
parte din cei care  participă la acest festival  care au sosit deja la noi   şi au fost foarte 
încântaţi de obiceiurile de la noi. 

d-na secretar –  în perioada aceasta vor fi foarte multe acţiuni : lansare de carte, 
expoziţie de caricatură,  benzi desenate. 
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dl. Primar – prezentatoarea acestui festival va fi d-na Corina Chiriac, iar 
preşedintele juriului va fi dl.  Dorel Vişan. La acest festival vor fi prezenţi şi alte 
personalităţi ale culturii româneşti. Aşteptăm pe toată lumea să participe la aceste 
evenimente. 

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. 7021/12.06.2014. 

 
 

MINUTA 
 
  Şedinţei  ,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 06 iunie 
2014. La şedinţă participă un număr de 15 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. 57/2014 cu 15 voturi pentru  prin care s-.a aprobat modificarea 
bugetului proiectului ,, Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Zlatna şi localităţile 
aparţinătoare “. 
  HCL nr. 58/2014  cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat actualizarea 
Devizului General aferent Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,, 
Reabilitare şi extindere reţea de canalizare oraş Zlatna, judeţul Alba”. 

 HCL nr. 59/2014 cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat asigurarea finanţării 
cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare, modernizare şi 
dotare aşezământ cultural , sat Feneş, oraş Zlatna, judeţul Alba “, din surse proprii sau 
atrase. 

 HCL nr. 60/2014 cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat acordarea unor 
recompense, în bani, elevilor din învăţământul preuniversitar, de pe raza oraşului 
Zlatna, care au obţinut media generală 10, în anul şcolar 2013 – 2014, în sumă de 100 
lei/elev. 

 
 

SECRETAR 
Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 7021/12.06.2014. 

 
PROCES VERBAL 

 
 
 Încheiat azi 12 iunie 2014 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primăriei oraş 
Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului 
Zlatna din data de 06. 06 2014. 

 
 

SECRETAR 
Zavragiu Adina 

 


