ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 10170/08.09.2014.
PROCES VERBAL

Încheiat azi 04 septembrie 2014, în şedinţa ,, de îndată a Consiliului Local al
oraşului Zlatna. la şedinţă participă un număr de 13 consilieri. Lipsesc domnii :
Romoşian Valentin , Buciuman Emil.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni.
Potrivit art 42 alin5 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 ?
13 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal.
dl. Primar – prezintă ordinea de zi şi o supune la vot.
Cine este pentru ?
13 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi.
dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 92/02.09.2014.
Dl. Crişan Aurel – şef Birou Dezvoltare Investiţii – prezintă raportul de
specialitate.
d-na Humaciu Ioana – secretar comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Crişan Aurel - trebuie să abrogăm HCL 92/2014, deoarece la vizita în teren
s-a constatat modificări la cheltuieli neeligibile şi eligibile. Noua hotărâre va trebui
trimisă la dosarul de finanţare la Bucureşti.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 93/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea art 2 la HCL nr.
14/2013.
dl. Crişan Aurel – şef Birou Dezvoltare Investiţii prezintă raportul de avizare.
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 ?
13 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 94/2014.
Dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 61/2014.
Dl. Crişan Aurel – şef Birou Dezvoltare Investiţii – prezintă raportul de
specialitate.

d-na Humaciu Ioana – secretar comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Crişan Aurel – prin HCL 61/2014 s-a aprobat punerea la dispoziţia
proiectului ,, Extindere şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în
oraşul Zlatna şi satele componente. Trebuie să abrogăm această hotărâre şi să adoptă
alta. Finanţarea trece pe POS Mediu.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 95/2014.
Dl. Primar – prezintă proiectul privind punerea la dispoziţia Proiectului ,,
Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul
Zlatna şi satele componente Vîltori, Podu lui Paul , Suseni, Pătrîngeni, Feneş, Galaţi şi
Valea Mică , judeţul Alba “ a terenului necesar realizării investiţiei.
dl. Crişan Aurel – prin HCL 61/2014 s-a aprobat punerea la dispoziţia
proiectului ,, Extindere şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în
oraşul Zlatna şi satele aparţinătoare. În vederea obţinerii de finanţare pe POS Mediu
anexele trebuie completate şi modificate. Pentru acest lucru se impune adoptarea unei
noi hotărâri. Terenurile care se pun la dispoziţie aparţin domeniului public, dar în
momentul verificării dosarului, părţi din amplasamente se află în domeniul privat.
Avem acceptul cetăţenilor, trebuie specificat că investiţia se face şi pe domeniul privat
şi pentru acest lucru am făcut anexele separat, este vorba de terenuri din satele
Pătrîngeni, Galaţi , Valea Mică, Feneş.
dl. Primar – pe terenul privat avem doar aducţiunea de apă. am avut probleme cu
numitul Hărăguş Petru care ne-a dat în judecată dar a pierdut procesul. Acesta a fost
expropiat pentru utilizate publică.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 96/2014.
Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Clonţa Nicolae
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Şedinţei ,, de îndată a Consiliului Local al oraşului Zlatna. La şedinţă participă
un număr de 13 consilieri. Lipsesc domnii : Romoşian Valentin , Buciuman Emil.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
HCL nr.93/2014, cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat abrogarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 92/02.09.2014.
HCL nr.94/2014, cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat modificarea art 2 la
HCL nr. 14/2013.
HCL nr.95/2014, cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat abrogarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 61/2014.
HCL nr.96/2013, cu 13 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 satele componente Vîltori, Podu lui Paul , Suseni, Pătrîngeni, Feneş,
Galaţi şi Valea Mică , judeţul Alba “ a terenului necesar realizării investiţiei.
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PROCES VERBAL

Încheiat azi 08. 09.2014 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 04.09.2014.

SECRETAR
Zavragiu Adina

