ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 7330/20.06.2014.
PROCES VERBAL
Încheiat azi 19 iunie 2014, în şedinţa ,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului
Zlatna. la şedinţă participă un număr de 12 consilieri din totalul de 15 aleşi. Lipsesc
motivat domnii: Nechifor Petru, Teişan Sorin, Florea Florin.
dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe 3 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 ?
12 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal.
dl. Primar - supune la vot ordinea de zi şi informează Consiliului Local că de la
data înmânării materialelor de şedinţă a mai apărut necesitatea adoptării a încă unui
proiect de hotărâre după cum urmează:
- proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe
anul 2014.
Se supune la vot ordinea de zi completată.
Cine este pentru ? 12 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Proiectului
,, Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul
Zlatna şi în satele componente Vîltori, Podu lui Paul, Suseni, Pătrîngeni, Feneş, Galaţi
şi Valea Mică, judeţul Alba, a terenului necesar realizării investiţiei.
dl. Crişan Aurel – şef Birou Dezvoltare Investiţii prezintă raportul de specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Crişan Aurel - acest proiect este propus pentru finanţare prin POS MEDIU
2007 - 2013 . Este necesar să adoptăm o hotărâre prin care punem la dispoziţia
proiectului terenurile necesare realizării investiţiei, care aparţin Domeniului Public al
oraşului Zlatna. Cu această hotărâre şi alte documentate trebuie completat dosarul de
finanţare.
dl. Primar – în HG 974 avem trecută aducţiune de apă.
d-na secretar - da, HG 974 cuprinde inventarul bunurilor aparţinând Unităţii
Administrativ Teritoriale Zlatna.
se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de 2/3
cine este pentru ?
12 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 61/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014.
d-na Tibea Eugenia – şef Birou BFCIT – prezintă raportul de specialitate.
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dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportului de avizare.
d-na Tibea Eugenia – prin apariţia Ordinului 720/2014 se impune reconsiderarea
structurii Bugetului Local , în sensul absorbirii , în Bugetul Local, a capitolelor
prevăzute distinct la activităţi autofinanţate. De asemenea se impune cuprinderea în
lista de investiţii a finanţării de la bugetul de stat, a trei obiective: reabilitare,
modernizare şi dotare aşezământ cultural din satul Feneş, modernizare infrastructură
rutieră în oraş Zlatna care vizează 3 drumuri: str Doinei, Valea Mică – partial, şi
Pătrîngeni.
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. 62/2014.
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

SECRETAR
Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 7330/20.06.2014.
MINUTA

Şedinţei ,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 19 iunie
2014.
La şedinţă participă un număr de 12 consilieri din totalul de 15 aleşi. Lipsesc
motivat domnii: Nechifor Petru, Teişan Sorin, Florea Florin.
dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni ( aprilie, mai, iunie )
în cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri, după cum urmează:
HCL nr. 61 /2014 cu 12 voturi pentru prin care s-a aprobat punerea la dispoziţia
Proiectului ,, Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în
oraşul Zlatna şi în satele componente Vîltori, Podu lui Paul, Suseni, Pătrîngeni, Feneş,
Galaţi şi Valea Mică, judeţul Alba, a terenului necesar realizării investiţiei.
HCL nr. 62/2014 cu 12 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2014.

SECRETAR
Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 7330/20.06.2014.

PROCES VERBAL

Încheiat azi 20 iunie 2014 cu ocazia afişării la avizierul Primăriei oraşului
Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei ,, de îndată “ a Consiliului Local al
oraşului Zlatna din data de 19 iunie 2014.

SECRETAR
Zavragiu Adina
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