ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 12814/07.11.2014

PROCES VERBAL
Încheiat azi 30 octombrie 2014 şi şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului
Zlatna. la şedinţă participă un număr de 14 consilieri. Lipseşte motivat dl. Florea
Florin.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni.
Potrivit art 42 alin5 din Legea nr. 215/2001 procesul verbal la 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 – din eroare s-a considerat că mandatul preşedintelui de şedinţă expiră
la data de 29 10.2014 şi a fost iniţia un proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui
de şedinţă. Ca urmare retrag de pe ordinea de zi proiectul privind alegerea preşedintelui
şi tot odată informez Consiliul 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 acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale
accesorii( majorări de întârziere) şi scadente la data de 30 septembrie 2014,
contribuabililor persoane juridice care achită integral, cel mai târziu până la
data de 20 decembrie 2014 inclusiv, toate obligaţiile fiscale principale
conform Schemei de ajutor de minimis.
Se supune la vor ordinea de zi.
Cine este pentru ?
14 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 2 nu se modifică. Prin adresa NR. 16975/2014,
Consiliul judeţean Alba ne comunică cota şi sumele defalcate din venituri precum şi
cele defalcate din taxa de valoare adăugată pe anul 2014 şi anume 400,00 mii lei pentru
drumuri. Dea asemenea Agentia Judeţeană a finanţelor Publice Alba ne comunică
sumele repartizate pentru unitatea noastră pentru trimestrul IV 2014 - 17 mii lei, şi +77
mii lei, în total o rectificare de 60 mii lei. Am mai primit sume din sponsorizări şi
donaţii pentru Festivalul de Romanţe , acestea trebuie introduse în buget ca să putem
face plăţi. După comunicarea filei de plan de la Ministerul Mediului am modificat
sumele prevăzute iniţial, care au fost mai mari atât în bugetul de venituri cât şi la
cheltuieli. Lista de investiţii se poate modifica în condiţiile în care este identificată
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sursa de venit. S-a impus diminuarea sumelor prevăzute iniţial ca şi contribuţie proprie
la finanţarea proiectelor pe fonduri norvegiene. A fost cuprinsă suma de 167 mii lei
pentru reparaţie vagon. Sumele înregistrare , în plus sau minus la venituri şi cheltuieli au
fost repartizate corespunzător pe conturi.
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. 105/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie
la 30.09.2014.
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 Ţibea Eugenia – la venituri proprii procentul de realizare este de 88,84 %.
Pe total buget, procentul de realizare este de 40,64 % diminuate ca urmare a
previziunilor iniţiale mai mari la finanţarea proiectelor, iar bani alocaţi mai puţini decât
ne-am aşteptat să primim de la Ministerul Mediului.
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. 106/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata
obligaţiilor fiscale.
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 Ţibea Eugenia – arată că aceste înlesniri se pot acorda doar persoanelor
fizice. Pentru persoane juridice trebuie aleasă schima de ajutor de stat, monitorizată la
Oficiul Concurenţei. Am pregătit şi pentru persoane juridice documentaţia necesară ,
dar procedura este foarte anevoioasă şi presupune o monitorizare a Oficiului
Concurenţei, cum consideraţi .
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. 107/2014.
dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi
ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Liceului ,, Corneliu Medrea “
Zlatna.
d-na Zavragiu Adina – secretar oraş Zlatna prezintă raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil - preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
Se solicită propuneri.
dl. Nichifor Petru – propune pe d-na Medruţ Cristina Maria
dl. Racz Ieno – propune pe dl. Bunea Ioan
dl. Medrea Ioan – îşi exprimă nemulţumirea faţă de activitatea Consiliului de
administraţie a liceului cu privire la patrimoniu mai bine zis la administrarea lui,
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regulamentul de ordine interioară. Au avut acolo strunguri, freze etx , ce s-a ales de ele
?
dl. Puiuleţ Adrian - să solicităm o situaţie cu sumele încasate pentru sala de sport
şi dacă aceste sume s-au întors pentru reparaţii la sala de sport. Să se facă adresă la
liceu şi să se solicite aceste situaţii.
dl. Teişan Sorin – eu aş propune ca în locul d-nei Medruţ , care este profesor, să
fie desemnat un reprezentant din afara şcolii. Nu am nimic cu d-a Medruţ şi nu am alte
preferinţe dar este doar a sugestie dl. Demenic Daniel – a mai fost.
Na mai fiind alte propuneri se supune la vot propunerile făcute.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
Cine este pentru -dna Medruţ Cristina şi Bunea Ioan ? 14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 108/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind Planul de ocupare a funcţiilor
publice pentru anul 2015.
d-na Sătmărean Marcela - inspector compartimentul resurse umane – 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. 109/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a
unui spaţiu, din proprietatea publică a Oraşului Zlatna, către Asociaţia Clasterul de
Dezvoltare Durabilă Ţara Moţilor.
dl. Todorescu Aurel – jurist în cadrul Primăriei prezintă raportul de specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Primar - este vorba de 1 încăpere din clădirea situată în Patru Dobra nr. 11.
Această clădire a fost reabilitată prin programul operaţional regional – Centru social
multifuncţional pentru persoane cu dizabilităţi. Clădirea aparţine domeniului public al
oraşului Zlatna
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. 110/2014.
dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind transformarea unui post de
natură contractuală vacant.
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 avizare.
dl. Primar – avem un post vacant de şofer şi am zis să-l transformăm în pentru a
putea angaja un om pe care să-l folosim ca mecanic de locomotivă. Este vorba de
locomotiva pentru turism care am reuşit să o reparăm, a ieşit o bijuterie. Aceasta
funcţionează de două zile. S-a făcut proba de tracţiune. Injectoarele merg până la 8 barr,
trebuie să ajungă la 12 barr.
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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. 111/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind preluarea Centrului social
multifuncţional pentru persoane cu dizabilităţi Zlatna.
d-na Gutt Adriana - prezintă raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului local
prezintă raportul de avizare.
d-na Gutt Adriana - această clădire a fost reabilitată prin programul POR 2007 –
2013. Acesta s-a făcut în parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba. Consiliul Local oraş
Zlatna, în calitate de partener al proiectului, trebuie să asigure funcţionalitatea acestui
proiect prin organizarea şi funcţionarea serviciilor din cadrul centrului.
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. 112/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin
Patriarhiei Ortodoxe Române.
dl. Vinţan Petru –şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare
dl. Demenic Daniel - vreau să ne explice dl. Romoşian Valentin cât lemn trebuie
tăiat ca să rezulte 25 mc lemn lucru ?
dl. Nechifor Petru – trebuie să vedem posibilitatea anuală de tăiere. Cât am avut
aprobat conform amenajamentului, cât am tăiat şi cât rămâne de tăiat.
dl. Romoşian Valentin – era bine să devansăm discuţia punctului privind
aprobarea lemnului pentru mobilier la noul sediu al primăriei. Pentru ca să rezulte 25
mc lemn de lucru trebuie aproximativ 75 mc lemn exploatat.
dl. Doncuţ Marius – acolo unde zice dl. Romoşian nu prea mai este lemn de dat.
dl. Puiuleţ Adrian – eu propun să nu dăm deloc la Patriarhie.
dl. Buciuman Emil – şi eu zic tot la fel.
Se fac propuneri pentru 25 mc
Se supune la vot,.
d-na secretar – cvorumul este de 2/3.
Cine este pentru ?
9 consilieri
Împotrivă ?
5 consilieri ( Puiuleţ A., Buciuman E., Demenci
D, Bunea I, Racz I)
Votul nu îndeplineşte cvorumul ca urmare se respinge proiectul, în care scop se
adoptă HCL nr. 113/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea de lemn de lucru, din
pădurea aflată în proprietatea publică a Oraşului Zlatna, pentru confecţionarea
mobilierului necesar dotării noului sediul administrativ al autorităţilor publice locale,
amplasat în strada Piaţa Unirii nr. 1, oraş Zlatna.
dl. Vinţan Petru - şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Nistor Ionel – inspector în cadrul Biroului de Investişţii prezintă raportul cu
necesarul de mobilier.
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dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – la art 1 să completăm cu aviz de principiu pentru demararea
procedurilor legale.
dl. Buciuman Emil – trebuie să facem calcule să vedem cantităţile de lemn
necesare în vederea confecţionării mobilierului.
d-na secretar - de accesa la art.2 al hotărârii dumneavoastră împuterniciţi
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru a îndeplini procedurile
legale. Specialiştii trebuie să analizeze şi să parcurgă procedurile legale de la început
până la sfârşit.
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. 114/2014.
dl.Primar – prezintă proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata
obligaţiilor fiscale accesorii( majorări de întârziere) şi scadente la data de 30 septembrie
2014, contribuabililor persoane juridice care achită integral, cel mai târziu până la data
de 20 decembrie 2014 inclusiv, toate obligaţiile fiscale principale conform Schemei de
ajutor de minimis.
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 – conform art 125 alin1 şi 2 din UG 92/2003 Cod procedură
civilă se pot acorda scutiri de la plata majorărilor de întârziere a impozitelor şi taxelor.
Pe raza UAT Zlatna sunt aproximativ 36 agenţi economici cu datorii de 166.115 lei.
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. 115/2014.
Epuizându-se proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme
curente.
- raport de specialitate pentru aviz de principiu privind cererea Composesorat
Piatra Caprei pentru concesionarea unui spaţiu în clădirea Căminului Cultural
din Feneş pentru amenajarea sediului.
Pentru aviz de principiu ?
14 consilieri
- raport de specialitate pentru aviz de principiu privind cererea dl. Lăpădat
Eugen administrator SC Euroexpres SRL care solicită concesionare de teren
în suprafaţă de 6000 mp
dl. Buciuman Emil – dacă ar face o fabrică de polistiren, fabfica de asfalt
afectează întrarea în târgul de animale.
dl. Primar – ar putea fi în spatele decantorului.
Se supune la vot
avizul de principiu cu recomandarea schimbării
amplasamentului. Pentru 14 consilieri.
- dl. Puiuleţ Adrian –în calitate de coordonator al Centrului de Informare şi
Dezvoltare Turistică Zlatna prezintă raportul privind modul de folosire a
cantităţii de 800 buc ţiglă pentru repararea acoperişului la magazia de lemne
din incinta curţii unde funcţionează centru de informare.
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dl. Buciuman Emil - întrebare adresată domnului primar : Ce este cu Jidovul ?
mulţi oameni m-au întrebat de ce se distruge Jidovul. Este un simbol al oraşului.
dl. Primar – ANRE a acordat autorizaţie fără să ne întrebe.
dl. Demenic Daniel - în Consiliul Local am fost singurul care m-am opus, restul
au fost de acord.
dl. Puiuleţ Adrian - atunci Elis Pavaje a venit cu 2 probleme. Noi am aprobat
drumul.
dl. Puiuleţ Adrian – domnule primar ştiţi ceva despre licitaţia cu drumui de la
Pătrângeni ?
dl. Primar – licitaţia este electronică şi va fi luni şi marţi.
dl. Romoşan Valentin – dacă s-ar putea pune zgură în curtea şcolii din Feneş.
dl. Primar – ar trebui să ducem utilaje să-l excavăm şi să facem o treabă bună.
Ne mai fiind alte probele de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
PREEŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Clonţa Nicolae

SECRETAR
Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 12814/07.11.2014

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 30 octombrie
2014. la şedinţă participă un număr de 14 consilieri. Lipseşte motivat dl. Florea Florin.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni.
În cadrul şedinţei s.-au adoptate următoarele hotărâri după cum urmează:
HCL nr. 105 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014.
HCL nr. 106/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat Contul de execuţie
la 30.09.2014.
HCL nr. 107/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat acordarea unor
înlesniri la plata obligaţiilor fiscale.
HCL nr. 108/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat desemnarea unor
reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Liceului ,, Corneliu
Medrea “ Zlatna.
HCL nr. 109/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat Planul de ocupare a
funcţiilor publice pentru anul 2015.
HCL 110/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat darea în folosinţă
gratuită a unui spaţiu, din proprietatea publică a Oraşului Zlatna, către Asociaţia
Clasterul de Dezvoltare Durabilă Ţara Moţilor.
HCL nr. 111/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat transformarea unui
post de natură contractuală vacant.
HCLnr. 112/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat preluarea Centrului
social multifuncţional pentru persoane cu dizabilităţi Zlatna.
HCL nr. 113/2014 cu 9 voturi pentru, 5 împotrivă, neîndeplinind cvorumul s-a
respins proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin Patriarhiei Ortodoxe
Române.
HCL nr. 114/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat utilizarea de lemn de
lucru, din pădurea
aflată în proprietatea publică a Oraşului Zlatna, pentru
confecţionarea mobilierului necesar dotării noului sediul administrativ al autorităţilor
publice locale, amplasat în strada Piaţa Unirii nr. 1, oraş Zlatna.
HCL nr. 115/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat acordarea unor
înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii( majorări de întârziere) şi scadente la data
de 30 septembrie 2014, contribuabililor persoane juridice care achită integral, cel mai
târziu până la data de 20 decembrie 2014 inclusiv, toate obligaţiile fiscale principale
conform Schemei de ajutor de minimis.
SECRETAR
Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 12814/07.11.2014

PROCES VERBAL
Încheiat azi 07 noiembrie 2014 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a primăriei
oraş Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Zlatna din data de 30 octombrie 2014.

SECRETAR
Zavragiu Adina
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