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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 7598/27.06.2014. 

 
 

PROCES VERBAL 
 Încheiat azi 26 iunie 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. Medrea Ioan. 
 d-na  Zavragiu Adina – secretar oraş Zlatna –  informează că preşedintele de 
şedinţă dl. Medrea Ioan care a fost ales pe trei luni lipseşte motivat drept pentru care se 
va alege pentru şedinţa de astăzi alt preşedinte ,în acest scop s-a iniţiat un proiect de 
hotărâre. 
 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 ?  14 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal. 
 dl. Primar – prezintă ordinea de zi şi informează Consiliul Local că de la data 
înmânării materialelor de şedinţă  a mai apărut necesitatea adoptării a încă  7 proiecte de 
hotărâre după cum urmează: 

- proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 
- proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului ,, Modernizare infrastructură rutieră în oraşul Zlatna – Etapa I” 
,Faza DALI. 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei  oraşului Zlatna, la costurile 
neeligibile ale  proiectului ,, Modernizare infrastuctură rutieră în oraşul Zlatna 
, etapa I “ în valoare de 93.341 lei; 

- Proiect de hotărâre privind actualizarea  Devizului General aferent Studiului 
de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare şi extindere reţea 
canalizare oraş Zlatna, judeţul Alba”; 

- Proiect de hotărâre privind demisia domnului viceprimar Clonţa Nicolae din 
Consiliul de Administraţie al Liceului ,, Corneliu Medrea “ Zlatna şi 
desemnarea unui nou reprezentant; 

- Proiect de hotărâre privind completarea inventarului Domeniului Public al 
Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu terenul ,, Drum Pătrîngeni “ 
înscris în CF 4 – Pătrîngeni, în suprafaţă totală de 4271,00 mp; 

- Proiect de hotărâre privind completarea Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public  al oraşului Zlatna cu  17 noi poziţii, de la nr. 874 la 890; 

Se supune la vot ordinea de zi . 
 Cine este pentru ?  14 consilieri 
În unanimitate  se aprobă ordinea de zi. 
 Dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre  privind alegerea preşedintelui  de 

şedinţă pentru  şedinţa de astăzi.           
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d-na secretar – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
dl. Teişan Sorin – decanul de vârstă al consilierilor solicită propuneri pentru 

alegerea preşedintelui  de şedinţă. 
dl. Clonţa Nicolae – propune pe dl. Bunea Ioan . 
se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de /+2+2 
 cine este pentru ?  14 consilieri 
în unanimitate de voturi dl. Bunea Ioan este ales preşedinte de şedinţă pentru 

şedinţa de astăzi în care scop se adoptă HCL nr. 63/2914. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi 

taxelor  locale pentru 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 – propunerile pe care le-am făcut sunt cele practicate anul 

acesta respectiv 2014 şi pe care le-am indexat cu 20 %. eu propun să mergem pe fiecare 
anexă în parte ca să nu mai fie discuţii. 

dl. Puiuleţ Adrian – înainte să începem discutarea pe anexe solicit din partea d-
nei Tibea raportul pe care l-am  cerut  referitor la taxa pe restaurant şi baruri. 

 D-na Tibea  Eugenia – da , este aici şi pot să-l prezint. 
dl. Demenic Daniel – da, să discutăm fiecare poziţie în parte. 
d-na Tibea Eugenia – nici un consilier nu  solicitat să fiu prezentă la discuţii în 

comisia de specialitate. 
dl. Demenic Daniel – nu putem reveni la HCL/2013 să facem modificări la taxa 

de restaurant ? 
d-na secretar -  am încercat să discutăm  cu reprezentanţii Curţii de Conturi, ca 

această taxă  să fie aplicată de la data adoptării ei, dar nu a fost acceptată această 
solicitate şi au cerut să fie  aplicată începând cu luna ianuarie  2014, deci retroactiv. 

dl. Primar – trebuie să dăm în judecată pentru anularea HCL referitor la taxe pe 
restaurant şi baruri. 

dl. Puiuleţ Adrian – discuţia a plecat de la faptul că această taxă a fost prea mare 
şi cetăţenii sunt nemulţumiţi, din discuţiile avute cu cetăţenii , aceştia au spus că au 
întrebat la impozite şi taxe cine a aprobat şi  au primit răspuns: consilieri. 

d-na Tibea Eugenia -  în proiectul propus bara este  din 2012. În fiecare an s-a 
indexat cu 20 %. Dacă se schimbă zonificarea  la clădiri atunci se modifică şi impozitul. 
Dacă este vorba de teren : dacă acesta nu a fost declarat la timp atunci  impunerea se 
face cu 5 ani în urmă. 

dl. Clonţa Nicolae – cei care face declaraţii la registrul agricol atunci trebuie să 
declare şi la impozite, ca să fie corelare între cele două birouri. 

dl. Primar -  când ne vom muta în noua clădire , atunci voi face un program care 
automat să se facă înregistrarea  şi la impozite şi la registrul agricol. 

d-na Tibea Eugenia  - conform HG 1309/2012 pentru persoane fizice prin care s-a 
aprobat baza legală  , la care se adaugă 20 %. 

 Dl Primar – persoanele  juridice au plătit impozitul 100 % 
d-na Tibea Eugenia – la persoanele  juridice nu s-a aplicat majorarea de 20 %. 
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dl. Demenic Daniel -  să aprobăm cota  mai mică , până la 1,5. 
dl. Primar – să rămână aşa de 1,5 % că pentru firme nu este aşa de mare. 
d-na Tibea Eugenia  - dacă persoanele juridice nu fac reevaluare la clădiri am 

mers pe 30 % 
dl. Bunea Ioan – dacă aveţi obiecţiuni pentru cota de 20 % la persoane fizice . 
 cine este pentru ?  14 consilieri 
dl. Demenic Daniel – la persoane juridice eu propun cota de 0,75 %. 
 Se supune la vot cele două propuneri, respectiv 1,5 şi 0,75. 
Pentru 1,5 % 
 Cine este pentru ?  7 consilieri 
       Împotrivă ? 5 consilieri (Bunea I, Demenic D, Florea F, Racz 

I, Buciuman E,) 
       Abţineri ? 2 consilieri ( Medruş C, Nechifor P) 
Pentru 0,75 % 
 Cine este pentru ?  3 consilieri ( Bunea I, Demenic D, Florea F.) 
        Împotrivă  ? 7 consilieri  
         Abţineri ? 4 consilieri ( Borza I, Medruţ C,  Buciuman E, 

Teişan S). 
dl. Teişan Sorin  eu propun  1,45 
 dl. Racz Ieno – eu propun 1 
dl. Buciuman Emil – eu propun 1,2 
se supun la vot propunerile : 
 cine este pentru  1,45  1 consilieri ( Teişan Sorin 
       împotrivă ?  5 consilieri 
       abţineri ?   8 consilieri 
 cine este pentru 1, 2 12 consilieri 
       împotrivă ? 1 consilier  (Teişan Sorin) 
                 abţineri ? 1 consilieri ( Racz I) 
impozit  persoane juridice majorat cu 1,2 % 
dl. Puiuleţ Adrian – să facem propuneri decente. 
Se supune la vot anexa 6 
Reevaluare clădiri persoane juridice 10 % pentru 3 ani 
Reevaluare clădiri persoane juridice     30 % pentru 5 ani 
Anexa 7,8 9 nu am indexat va rămâne la nivelul anului 2012. 
dl. Puiuleţ Adrian – de ce la persoane fizice impozitul pe teren extravilan este mai 

mare decât întravilan ? 
d-na Tibea Eugenia HG 1309 reglementează taxa pe teren ( citeşte articolul din 

hotărâre) este mai mare. 
dl. Puiuleţ Adrian  - propun care impozitele pe teren să fie egale între persoane 

fizice şi juridice. 
Anexa 10 
 d-na Tibea Eugenia -Taxa pe mijloace de transport auto rămâne le nivelul anul 

2012 conform HG 1309. 
Taxă certificat urbanism – propus 6 
Anexa 11  
Eliberare autorizaţie  de funcţionare pentru alimentaţie publică. 
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d-na Tibea Eugenia – am făcut o sinteză pentru  eliberarea acestei  autorizaţii 
pentru persoane fizice şi juridice ) dă citire acestei sinteze. 

Taxa  de autorizare funcţionare SRL, SA  taxa este propusă la 160 lei/ an. Aceasta 
nu se reduce cu 50 %. Taxă aviz funcţionare este propus 100 lei, taxă  alimentaţie 
publică baza este de 4195 conform HG 1309 – propun 500 lei /an 

 Se supune la vot, 
  Cine este pentru ?  14 consilieri 
Taxa reclamă şi publicitate 
  Cine este pentru ?  14 consilieri 
Taxă impozit  spectacole  
  Cine este pentru ?  14 consilieri 
Amenzi şi sancţiuni ? 
  Cine este pentru ?  14 consilieri 
Taxă hotelieră 
- cota este de 1 % 
  Cine este pentru ?  14 consilieri 
Taxă protecţie civilă 
  Cine este pentru ?  14 consilieri 
Taxă piaţă agroalimentară şi obor de animale 
  Cine este pentru ?  14 consilieri 
Taxe speciale : taxă edilitară propuneri : pentru persoane  fizice 40 lei/an  , se 

reduce cu 50 % . la persoanele juridice este 50 lei/an – nu se reduce cu 50 % 
Alte taxe locale 
d-na Tibea – este vorba de taxarea carierelor, pe utilaj de carieră care face 

producţie. 
  Cine este pentru ?  14 consilieri 
d-na Tibea Eugenia – Consiliul Local poate acorda scutiri şi facilităţi la impozite 

şi taxe  pentru persoanele care au ajutor social . 
  cine este pentru ?  14 consilieri 
se supune la vot proiectul propus. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru   14 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 64/2014. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar 

Bisericii Ortodoxe din satul Izvorul Ampoiului. 
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. 
dl. Primar -  eu propun  suma de 10.000 lei şi  acordarea în folosinţă gratuită a 

unei  centrale termice pe lemn pe o perioadă de 10 ani. Această centrală termică o avem 
în inventar de la Casa de bătrâni, unde a fost montată o centrală pe gaz. 

Se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 Cine este pentru ?  14 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 65/2014. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind tipurile  de activităţi şi instituţii 

din  comunitate în cadrul cărora poate fi prestată munca  neremunerată în folosul 
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comunităţii, în vederea executării pedepselor, măsurilor educative şi a celorlalte măsuri 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate. 

dl. Todorescu Aurel – jurist – prezintă raportul de specialitate. 
dl.- Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
Se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 Cine este pentru ?  14 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 66/2014. 
dl. Primar -  prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico 

– economici ai proiectului ,, Modernizare infrastructură rutieră în oraşul Zlatna – etapa I 
faza DALI. 

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. 
Se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 Cine este pentru ?  14 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 67/2014. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţia Oraşului 

Zlatna la costurile neeligibile ale proiectului ,, Modernizare infrastructură rutieră în 
oraşul Zlatna – Etapa I , în  valoare de 93.341 lei. 

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. 
Se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 Cine este pentru ?  14 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 68/2014. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului General 

aferent Studiului de Fezabilitate pentru obiectivului de investiţii ,, Reabilitare şi 
extindere reţea de canalizare oraş Zlatna , judeţul Alba.” 

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. 
Se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 Cine este pentru ?  14 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 69/2014. 
dl.Primar – prezintă proiect de hotărâre privind demisia domnului viceprimar 

Clonţa Nicolae din Consiliul de Administraţie al Liceului ,, Corneliu Medrea “ Zlatna şi 
desemnarea unui nou reprezentant. 

d-na secretar –prezintă   raportul de specialitate. 
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
Se solicită propuneri 
dl. Clonţa Nicolae – propune pe dl.  Demenic Daniel. 
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Se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 Cine este pentru ?  14 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 70/2014. 
 
 
dl.Primar – prezintă proiect de hotărâre privind completarea inventarului 

Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu terenul ,, Drum 
Pătrîngeni “ înscris în CF 4 – Pătrîngeni, în suprafaţă totală de 4271,00 mp; 

dl. Iancu Cosmin – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
dl.  Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
Se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 Cine este pentru ?  14 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 71/2014. 
dl.Primar – prezintă proiect de hotărâre privind completarea Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public  al oraşului Zlatna cu  17 noi poziţii, de la nr. 874 la 890; 
dl. Iancu Cosmin – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
dl.  Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
Se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 Cine este pentru ?  14 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 72/2014. 
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme 

curente. 
- adresa  SC TEAM ASLBA MONT SRL cu sediul în Sebeş  – înregistrată sub 

nr. 7492/25.06.2014, care solicită  închiriere de teren pentru proiecte ecologice. 1 – 
platformă ecologică pentru colectare  anvelope uzate ; 2 – platformă colectare deşeuri 
lemnoase. 

dl. Buciuman Emil – producţia de anvelope este poluantă 
dl. Racz Ieno – să facă la Sebeş. 
dl. Demenic Daniel – dacă nu produce poluare sunt de acord. 
dl. Primar – şi  eu doresc  să discut cu această firmă. 
Se supune la vot  aviz de principiu. 
 Cine este pentru ?  12 
                 Împotrivă ? 1  ( Buciuman Emil) 
         Abţineri ( 1 ( Racz Ieno 
Cu majoritate de voturi se  aprobă aviz de principiu. 
- adresa SC KERS STAR   SRL    cu sediul în Zlatna, înregistrată sub nr. 

7442/24.06.2014, care solicită aviz de principiu pentru concesionarea unei  parcele de 
teren în suprafaţă de 4600 mp. 

dl. Primar – doreşte să-şi extindă afacerea. 
dl. Buciuman Emil – de ce nu scrie în adresă ce doreşte  să facă. 
dl. Bunea Ioan – citeşte adresa -  nu a specificat în adresă ce doreşte să facă 
Se supune la vot  aviz de principiu. 
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 Cine este pentru ?  13 
                 Împotrivă ? - 
         Abţineri ( 1 ( Buciuman Emil) 
Cu majoritate de voturi se  aprobă aviz de principiu. 
dl. Puiuleţ Adrian -  să trecem în lista de investiţii reabilitare drum de la horn la 

Citeră. Sunt şi persoane fizice care doresc să  ajute. 
dl. Primar – nu putem că nu este pe lista de investiţii. 
dl. Puiuleţ Adrian -  hotărârea  pentru reducere intrare la ştrand pentru elevii 

premianţi nu mai este valabilă. 
d-na secretar -  a fost pentru anul trecut. Nu s-a mai iniţiat al proiect de hotărâre. 
dl. Puiuleţ Adrian – trebuie făcut la general să nu  mai fie specificat anul. 
dl. Puiuleţ Adrian – ce se întâmplă cu parterul blocurilor care nu sunt întreţinute 

de proprietari ? 
dl. Demenic Daniel – în spatele Blocului 6  este o trecere de picior şi ar fi bine să  

facem o alee pavată. 
dl. Primar – să vedem ce putem face. 
dl. Teişan Sorin -  în subsolul bloc 6   au rozătoare. 
dl. Romoşian  Valentin -  persoanele fizice  din  satul Feneş se pot racorda la 

reţeaua de gaz. 
dl. Primar – da , să meargă la gaz să-şi facă proiecte. 
Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a 

încheiat prezentul proces verbal. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
Consilier Bunea Ioan      Zavragiu Adina   
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 7598/27.06.2014. 

 
 

MINUTA 
 Şedinţei ordinare a Consiliului Local  al oraşului Zlatna din data de 26 iunie 
2014. La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi. Lipseşte 
motivat dl. Medrea Ioan. 
 dl. Bunea Ioan –preşedinte de şedinţă pentru şedinţa de astăzi. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri, după cum urmează: 

 HCl nr. 63/2014, cu 14 voturi pentru, privind alegerea preşedintelui  de şedinţă 
pentru  şedinţa de astăzi.           

D HCL nr. 64/2014, cu 14 voturi pentru ,privind aprobarea impozitelor şi taxelor  
locale pentru anul 2014. 

 HCL nr. 65/2014, cu 14 voturi privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii 
Ortodoxe din satul Izvorul Ampoiului. 

 HCL nr. 66/2014, cu 14 voturi pentru, privind tipurile  de activităţi şi instituţii 
din  comunitate în cadrul cărora poate fi prestată munca  neremunerată în folosul 
comunităţii, în vederea executării pedepselor, măsurilor educative şi a celorlalte măsuri 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate. 

 HCL nr. 67/2014, cu 14 voturi pentru, privind aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici ai proiectului ,, Modernizare infrastructură rutieră în oraşul Zlatna – etapa I 
faza DALI. 

 HCL nr.68/2014, cu 14 voturi pentru, privind aprobarea contribuţia Oraşului 
Zlatna la costurile neeligibile ale proiectului ,, Modernizare infrastructură rutieră în 
oraşul Zlatna – Etapa I , în  valoare de 93.341 lei. 

 HCL nr.69/2014, cu 14 voturi pentru, privind actualizarea Devizului General 
aferent Studiului de Fezabilitate pentru obiectivului de investiţii ,, Reabilitare şi 
extindere reţea de canalizare oraş Zlatna , judeţul Alba.” 

 HCL nr.70/2014, cu 14 voturi pentru privind demisia domnului viceprimar 
Clonţa Nicolae din Consiliul de Administraţie al Liceului ,, Corneliu Medrea “ Zlatna şi 
desemnarea unui nou reprezentant în persoana domnului consilier Demenic Daniel. 

 
 HCL nr.71/2014, cu 14 voturi  pentru privind completarea inventarului 

Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu terenul ,, Drum 
Pătrîngeni “ înscris în CF 4 – Pătrîngeni, în suprafaţă totală de 4271,00 mp; 

 HCL nr.72/2014, cu 14 voturi pentru privind completarea Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public  al oraşului Zlatna cu  17 noi poziţii, de la nr. 874 la 890; 

 
SECRETAR 

Zavragiu Adina  
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 7598/27.06.2014. 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat azi 27.06.2014 cu ocazia afişării la avizierul Primăriei oraşului Zlatna a 
procesului verbal şi minuta şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din 
data de 26 iunie 2014. 

 
 

SECRETAR, 
Zavragiu Adina 

 
 
 
 
  
 


