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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 9605/21-08.2014 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi 21 august 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. Racz Ieno. La şedinţă mai participă dl. Oprea Pavel – cetăţean oraş Zlatna. 
 dl.  Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni   - august – 
septembrie) 
 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 o supune la vot. 
  Cine este pentru ? 14 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 Borou 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 este determinată de introducerea în 
programul de investiţii a obiectivului  - modernizare infrastructură rutieră în oraşul 
Zlatbna – etapa I  , finanţat prin programul naţional de dezvoltare rurală. De asemenea a 
mai trebuit să  suplimentăm suma cu TVA pentru  cumpărarea vagonului. 
 dl. Primar – aceste cheltuieli cu vagonul  vor fi din sponsorizări, dar noi 
cuprindem în rectificare. 
 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. 86/2014-08-21
 dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei 
topografice de primă înregistrare imobil, situat în oraşul Zlatna, str T. Vladimirescu nr. 
8 identificat prin nr tp. 851/2/2/2/1/1. 
 dl. Iancu Cosmin – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
 dl.  Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialtiate a Consiliului local 
prezintă raportul de avizare. 
 d-na secretar – este vorba de  terenurile  concesionate cu SC Margrit SRl care nu 
au fost parcelate. Firma doreşte să se intabuleze pe teren şi a depus documentaţia 
necesară. 
 Se supune la vot 
 d-na secretar – 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. 87/2014. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei HCL nr. 
72/2014 prin care s-a aprobat completarea Inventarului bunurilor  care aparţin 
Domeniului Public al oraşului Zlatna. 
 dl. Iancu Cosmin – şef  SPGC  - prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 d-na Secretar – pentru depunerea documentaţiei de  completare a Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului Public al oraşului Zlatna  trebuie să mai completăm 
cu elemente de identificare a acestor noi poziţii care au fost cuprinse în anexa HCL 
72/2014. 
 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. 88/2014. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea a două funcţii 
publice de execuţie, vacante, înscrise la poziţiile 17 şi 44 în Statul de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului, Serviciilor publice înfiinţate în subordinea 
autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor din subordinea autorităţilor 
publice locale. 
 d-na Sătmărean Marcela -  inspector Compartiment Resurse Umane – prezintă 
raportul de specialitate. 
 dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de specialitate. 
 d-na Secretar – este vorba de 2 posturi , unul cel de la asistenţă socială care a 
devenit vacant prin pensionare şi  dorim să-l facem cu studii superioare, iar celălalt este 
de poliţist local care va fi grad  profesional superior. 
  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. 89/2014. 
 dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de ,, Cetăţean 
de onoare al Unităţii Administrativ Teritoriale  - oraş Zlatna “ domnului Porcar Viorel – 
Preot paroh protopop onorar iconom stavrofor patriarhal. 
 dl. Todorescu Aurel – jurist prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Buciuman EmiL – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de  avizare. 
 dl. Primar -  preotul Porcar Viorel este un om de o  calitate excepţională, cu vaste 
cunoştinţe privitoare la credinţa şi istoria urbei, prin activităţile sale a contribuit la 
îmbunătăţirea imaginii oraşului nostru, s-a implicat la toate solicitările autorităţilor 
locale. A adus contribuţii la restaurarea  bisericii şi a  reuşit clasificarea acesteia ca 
monument istoric. 
 dl. Demenic  Daniel – da este adevărat, dar  de ce nu a invitat consilieri la hramul 
bisericii. 
 d-na secretar – nici eu nu am primit invitaţie, dar ştiind că este hramul bisericii 
am participat la slujbă de hram. Toată lumea a putut participa. 
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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. 90/2014. 
 dl. Primar -  prezintă proiectul de hotărâre privind participarea oraşului Zlatna ca 
membru fondator la constituirea Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă ,, Ţara Moţilor “, 
precum şi participarea ca membru, cu drepturi depline, în Entitatea de Management a 
Clasterului ,, Turism în  Ţara Moţilor “. 
 dl. Todorescu Aurel -  jurist prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 d-na secretar – art 2 al proiectului ar trebui aprobat mai  târziu, atunci când vom 
aproba clasterul. 
 dl. Primar – noi am fost primi care am făcut acest claster  pe turism. Ar trebui să 
fie minim 10  firme care au profit   şi pot face parte din acest  claster şi atunci putem 
face cerere de finanţare. În cadrul Ministerului Economiei s-a format un  serviciu care 
se  ocupă cu aceste clastere. 
 d-na secretar – din discuţiile avute cu  reprezentantul GAL-VAM  am primit 
sprijin pentru accesare de fonduri.  Ar trebui să mergem pe producţie şi turism. Doamna 
a avut ideea să mergem pe turism ştiinţific. Membrii fondatori sunt foarte importanţi, 
trebuie avut grijă cum alegem aceşti membrii.  
 dl. Primar – ideea de claster a fost a mea nu doresc să-mi fie luată de altcineva. 
 d-na secretar – taxe este proporţională cu câţi membrii vom fi  în claster, fiecare4 
îşi va pune o taxă. 
 dl. Buciuman Emil – de unde vine  denumirea de ,, claster “ 
 d-na secretar – din  America. 
   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. 91/2014. 
  Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme 
curente. 
 dl. Puiuleţ Adrian – am două probleme:  pe fonduri GAL putem  accesa  fonduri 
pentru reparare drum  Trîmpoiele ? 
 dl. Clonţa Nicolae -   nu, când terminăm primul proiect , doar atunci putem cere 
fonduri pentru al doilea  proiect. Anul viitor avem alte propuneri. 
 DL. Primar – da , trebuie să ne propunem să facem alt drum. 
 dl. Puiuleţ Adrian – a doua problemă : terenul de tenis pe zgură  a fost curăţat au 
membrii de la Asociaţia Trascău, dar trebuie adusă încă zgură. Asociaţia  Trascău ar 
dori să ia în administrare acest teren , dacă este posibil. 
 dl. Primar – să vedem  ce vom putea face. 
  Medrea Ioan -  ridic probleme drumurilor din oraşul nostru, mai precis din zona 
Plai, nu se mai poate circula este foarte distrus.de asemenea drumul către Almaş este 
foarte distrus. Ar trebui luat legătura cu Drumurile Judeţene pentru refacerea acestui 
drum. Transportul greu pe  Valea Morilor distruge drumul.  Trebuie impuse restricţie de  
tonaj şi viteză. 



 4 

 d-na secretar – noi avem un regulament pentru transportul   greu. Trebuie urmărit 
şi aplicat. 
 dl. Primar -  da, trebuie să punem restricţie de  tonaj. 
 dl. Demenic Daniel – avem acest regulament să aplicăm amenzi. 
 dl. Buciuman Emil – da,în  acest regulament  este stipulat că  se poate circula cu 
autorizaţie dată de primărie, dar acest lucru nu rezolvă distrugerea drumului.  
 dl. Medrea Ioan – noi  trebuie să ne impunem în faţa transportatorilor care nu 
respectă legea. 
 Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
 Consilier Clonţa Nicolae          Zavragiu  Adina  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 9605/21-08.2014 

 
 

MINUTA 
 
 Şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna. La şedinţă participă un 
număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi . lipseşte motivat dl. Racz Ieno. La şedinţă 
mai participă dl. Oprea Pavel – cetăţean oraş Zlatna. 
 dl.  Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni   - august – 
septembrie) 
 în cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 HCL nr. 86 /2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea bugetului 
Local pe anul 2014. 
  HCL nr. 876/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat însuşirea 
Documentaţiei topografice de primă înregistrare imobil, situat în oraşul Zlatna, str T. 
Vladimirescu nr. 8 identificat prin nr tp. 851/2/2/2/1/1. 
  HCL nr. 88/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat modificarea anexei 
HCL nr. 72/2014 prin care s-a aprobat completarea Inventarului bunurilor  care aparţin 
Domeniului Public al oraşului Zlatna. 
  HCL 89/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat modificarea a două 
funcţii publice de execuţie, vacante, înscrise la poziţiile 17 şi 44 în Statul de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului, Serviciilor publice înfiinţate în subordinea 
autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor din subordinea autorităţilor 
publice locale. 
  HCL 90/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat conferirea titlului de ,, 
Cetăţean de onoare al Unităţii Administrativ Teritoriale  - oraş Zlatna “ domnului Porcar 
Viorel – Preot paroh protopop onorar iconom stavrofor patriarhal. 
  HCL nr. 91/2014 cu 14 voturi pentru părin care s-a aprobat participarea oraşului 
Zlatna ca membru fondator la constituirea Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă ,, Ţara 
Moţilor “, precum şi participarea ca membru, cu drepturi depline, în Entitatea de 
Management a Clasterului ,, Turism în  Ţara Moţilor “. 

 
 

SECRETAR 
Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
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PROCES VERBAL 

 
 
 

 Încheiat azi  21 august 2014 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a primăriei 
oraşului Zlatna a procesului verbal şi minuta  şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
oraşului Zlatna din  data de 21 august 2014. 
 

SECRETAR 
Zavragiu  Adina 

 
  
  
  


