ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 12981/13.11.2014

PROCES VERBAL
Încheiat azi 10 noiembrie 2014 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
oraşului Zlatna. la şedinţă participă un număr de 9 consilieri din 15 aleşi. Lipsesc
motivat : Racz Ieno, Demenic Daniel, Doncuţ Marius, Humaciu Paula, Nechifor Petru,
Florea Florin.
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 ?
9 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal.
dl. Primar – prezintă ordinea de zi şi o supune la vot.
Cine este pentru ?
9 consilieri
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă.
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. Teişan Sorin – decanul de vârstă al consilierilor propune pe dl. Medrea Ioan
pe o perioadă de 3 luni ( 10.11.2014 – 10.01.2015)
Se supune la vot,.
Cine este pentru ?
9 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 116/2014
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local pe
anul 2014.
d-na Ţibea 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 – această rectificare este determinată prin acea că au fost
alocate fonduri din TVA pentru salarii învăţământ, asistenţi personali, cheltuieli de
personal pentru învăţământ special. Cheltuielile de personal au fost rectificate în funcţie
de plafonul aprobat prin redistribuire între capitole de cheltuieli şi păstrarea destinaţiei
legale pentru sumele repartizate.
d-na Medruţ Cristina – pentru luna decembrie avem fonduri la învăţământ ?
d-na Tibea Eugenia, nu, avem doar pentru noiembrie. Dacă primim plafon atunci
facem rectificare din nou.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
9 consilieri
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în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 117/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru
delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale în 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.
d-na Gutt Adriana – unitatea de implementare a acestui proiect , respectiv
Consiliul Judeţean a trimis spre aprobare acest studiu, fiind structurat pe capitole.
dl. Clonţa Nicolae - la nivel de oraş am avut control de la Agenşia de Protecţia
Mediului Alba referitor la îndeplinirea măsurilor privind închiderea gropii de gunoi de
la Valea Mică. Am respectat toate măsurile date la controlul anterior. Nu avem nici o
problemă.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
9 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 118/2014.
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme
curente.
Se prezintă:
- raportul privind starea economică, socială şi de mediu în Unitatea
Administrativ Teritorială – oraş Zlatna pe anul 2013, în conformitate cu prevederile art
63 al. 3 lit a din Legea nr. 215/2001.
Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilieri Medrea Ioan

SECRETAR
Zavragiu Adina

2

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 12981/13.11.2014

MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 10
noiembrie 2014. La şedinţă participă un număr de 9 consilieri din 15 aleşi. Lipsesc
motivat : Racz Ieno, Demenic Daniel, Doncuţ Marius, Humaciu Paula, Nechifor Petru,
Florea Florin.
dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni ( 10.11.2014 –
10.01.2015)
în cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
HCL ne. 116/2014, cu 9 voturi pentru prin care s-a aprobat alegerea preşedintelui
de şedinţă.
HCL nr. 117/2014, cu 9 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului
Local pe anul 2014.
HCL nr. 118/2014, cu 9 voturi pentru prin care s-a aprobat Studiul de
oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri
municipale în judeţul Alba.

SECRETAR,
Zavragiu Adina
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PROCES VERBAL

Încheiat azi 13 noiembrie 2014 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primăriri
oraş Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
oraşului Zlatna din data de 10 noiembrie 2014.
SECRETAR
Zavragiul Adina
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