ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 11130/30.09.2014.

PROCES VERBAL

Încheiat azi 25 septembrie 2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului
Zlatna, la şedinţă participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 aleşi.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni.
Potrivit art 42 Alin 5 din Legea nr. 215/2001 , procesul verbal al şedinţei
anterioare a fost pus la dispoziţia consilierilor. Ne fiind completări se supune la vot.
Cine este pentru ?
15 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 două
proiecte de hotărâre şi anume:
- proiect de hotărâre privind strategia referitoare la gestionarea nămolurilor
rezultate din staţia de epurare a apelor uzate aferentă proiectului nemajor ,,
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;
- proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Salubris Aşba “.
Se supune la vot ordinea de zi .
Cine este pentru ?
15 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi.
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.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na Tibea Eugenia - anexa Ii nu are rectificări. Am introdus anexa 1 C – credite
de angajament, care se referă la obiectivul de investiţii modernizare drumuri locale DC
173 Feneş – Bucium. Aceste credite se derulează pe 36 de luni cu finanţare de la
MDAPR în valoare de 12.020.560 lei. În lista de investiţii am înlocuit denumirea ,,
reabilitare “ în ,, modernizare”. Finanţatorul nu a acceptat cuvântul ,, reabilitare “.
Pentru festivalul de romanţe am preconizat 30.000 lei, când intră sponsorizările vom
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regla sumele. Am suplimentat cu 50.000 lei la cheltuieli de personal, deoarece s-au
ocupat 2 posturi.
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. 97/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea apartamentului nr.
12, amplasat în blocul ANL, în vederea închirierii.
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local –
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – comisia de verificare a dosarelor depuse pentru locuinţe a
verificate cererile şi a validat doar 1 dosar.
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. 98/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea în Cartea Funciară , în
Domeniul Privat al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna a terenului înscris în
CF 72746 – Zlatna, sub nr.top. 542, în suprafaţă de 2701 mp.
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local –
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – am avut o cerere prin care se solicita teren pentru construirea unei
locuinţe. Acest teren trebuie trecut în domeniul privat deoarece este pe Statul Român
dl. Buciuman Emil – acel teren nu are legătură cu fostul Ampelum ?
d-na secretar – fostul SC Ampelum nu s-a întabulat, a avut doar drept de
administrare operativă.
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. 99/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind Regulamentul Festivalului
Naţional a Romanţei ,, Re-aştapt pe acelaşi drum – In memoriam Valer Ponoran
d-na Bogdam Cosmina – referent Casă de Cultură Zlatna – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local –
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – s-au făcut unele modificări la regulament şi anume: s-au eliminat
menţiunile, va fi doar premiul I, II şi III, iar zilele de desfăşurare vor fi doar 2.
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. 100/2014.
dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind instituire unor restricţii de tonaj
pe unele drumuri de interes local aflate pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş
Zlatna
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dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local –
prezintă raportul de avizare.
dl. Primar – aceste restricţii se impun , deoarece noi reparăm drumul şi nu mai
dorim să fie distrus.
dl. Buciuman Emil – face o remarcă – corect este ,, masa totală maximă autorizată”.
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. 101/2014.
dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind vînzarea, prin licitaţie publică
a unor parcele de teren.
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local –
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar - este vorba de proprietatea familiei Tibea Florin, care o parte a fost
expropiată. Iar o parte a fost confiscată şi doar prin cumpărare poate să-l
redobândească. În anul 2007 a fost aprobat un preţ. Ordinul din 2007 nu mai este în
vigoare. Am reevaluat situaţia de la început, adică parcelele au fost confruntate şi
trebuie să fie reevaluate de un expert autorizat. Aprobăm vânzarea şi vom face
reevaluarea pentru aprobarea preţului de vânzare
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. 102/2014.
dl.primar – prezintă proiect de hotărâre privind strategia referitoare la
gestionarea nămolurilor rezultate din staţia de epurare a apelor uzate aferentă proiectului
nemajor ,, 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;
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 – şef Birou D.I. – pentru programul POS am depus cerere de
finanţare şi este necesar să implementăm strategia de gestionare a nămolurilor. Cota de
70 % va fi dusă la halda de deşeuri Galda de Jos, 30 % va fi folosită pentru
ameliorarea terenurilor agricole din UAT Zlatna. Trebuie să ne asumăm această
strategie, aceasta este impusă de mediu.
dl. Primar – deşeurile de nămol se pot folosi în agricultură.Pentru această
strategie s-a tot amânat începerea lucrărilor la staţia de epurare. Vă mai informez că în
programul Pilot a mai rămas noi şi Vasluiul. Toţi ceilalţi care au fost în acest program
polit au căzut inclusiv şi Copşa Mică, nu s-au încadrat în termene şi au pierdut
finanţările. Cea mai mare parte din pluvială s-a executat, iar pentru restul vom vedea.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
15 consilieri
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În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 103/2014.
dl.Primar – prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1
la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Salubris Alba “.
Văzând solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Alba referitoare la
modificarea statutului asociaţiei.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – cotizaţia este de 400 lei/an.
dl. Primar – anul viitor va intra în funcţionare groapa de gunoi de la Alba Iulia
care este foarte bine organizată. Viitoarea groapă va fi la Galda de Jos care este
finanţată pe POS Mediu şi va fi terminată în octombrie 2015.
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. 104/2014.
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme
curente:
- cererea d-nei Matică Corina Septimia din Alba Iulia înregistrată sub nr.
9864/29.08.2014 prin care solicită intenţia de a cumpăra apartamentul nr. 1
din imobilul situat în str Merişor.
d-na secretar – cererea este pentru aviz de principiu. Acel apartament a fost
deţinut de familia Albini care a fost expropiat şi nu a cerut altă locuinţă conform legilor
referitoare la cei expropiaţi. După avizul de principiu vom începe demersurile legale,
sunt nişte paşi de făcut. Primul, ar fi comandarea unei expertize pentru evaluarea
apartamentul.
d-na Mateică Corina – apartamentul nu poate fi partajat, deoarece au trecere
comună.
Se supune la vot aviz de principiu.
Cine este pentru ?
15 consilieri
În unanimitate se aprobă avizul de principiu.
- raport de specialitate al SPGC prin care se solicită aviz de principiu referitor
la cererea d-nei Mădean Eugenia din Zlatna pentru concesionarea unei
suprafeţe de teren adiacent apartamentului din bloc 25 str Decebal.
d-na secretar – a mai avut o cerere în acest sens şi a fost respinsă. Trebuie
verificată situaţia.
dl. Demenic Daniel – să avizăm dacă doreşte să facă ceva.
dl. Primar - să aducă acceptul locatarilor că sunt de acord cu concesionarea
acestui teren.
d-na secretar – trebuie verificată suprafaţa cerută şi ce doreşte să facă. Ar trebui
să participe la şedinţă pentru discutarea mai în amănunt.
dl. Primar – trebuie văzut la faţa locului şi vom studia. Vom amâna pentru
şedinţa viitoare.
dl. Buciuman Emil - ar trebui iniţiat un proiect de hotărâre pentru anularea unor
majorări de penalităţi , aşa cum a fost şi anul trecut.
dl. Primar – da, ar fi ceva bun. Trebuie iniţiat un proiect.
dl. Medrea Ioan - în şedinţa de data trecută s-a discutat de daunele produse de
mistreţi.
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dl. Primar – a apărut modificare la legea pentru salubritate , prin care obligă
primăriile să plătească operatorului de salubritate contravaloarea gunoiului menajer
pentru cei care nu au încheiate contracte de salubrizare. Noi nu avem bani să suportăm
alte taxe. Propun ca fondurile de vânătoare să fie scoase la licitaţie.
Ne mai fiind alte probleme discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Clonţa Nicolae

SECRETAR
Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 11130/30.09.2014.
MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 25.09.2014.La
şedinţă participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 aleşi.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri
HCL nr. 97/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2014.
HCL nr. 98/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat repartizarea
apartamentului nr. 12, amplasat în blocul ANL, în vederea închirierii.
HCL nr. 99/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat trecerea în Cartea
Funciară , în Domeniul Privat al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna a
terenului înscris în CF 72746 – Zlatna, sub nr.top. 542, în suprafaţă de 2701 mp.
HCL nr. 100/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat Regulamentul
Festivalului Naţional a Romanţei ,, Re-aştapt pe acelaşi drum – In memoriam Valer
Ponoran
HCl nr. 101/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat instituire unor
restricţii de tonaj pe unele drumuri de interes local aflate pe raza Unităţii Administrativ
Teritoriale – oraş Zlatna
HCL nr. 102/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat vînzarea, prin
licitaţie publică a unor parcele de teren.
HCL nr. 103/2014, cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat strategia referitoare
la gestionarea nămolurilor rezultate din staţia de epurare a apelor uzate aferentă
proiectului nemajor ,, 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;
HCL nr. 104/2014, cu 15 voturi pentru, prin care s-a aprobat Actul adiţional nr. 1
la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Salubris Alba “.

SECRETAR,
Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 11130/30.09.2014.

PROCES VERBAL
Încheiat azi 30 septembrie 2014, cu ocazia afişării procesului verbal şi a minutei
şedinţei ordinare a Consiliului Local oraş Zlatna din data de 25 septembrie 2014.

SECRETAR
Zavragiu Adina
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