ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 13575/28.11.2014

PROCES VERBAL
Încheiat azi 27 noiembrie 2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului
Zlatna. La şedinţă participă un număr de 14 consilieri . Lipseşte motivat dl. Florea
Florin.
La şedinţă mai participă: dl. Bîrlea Nicolae – Florin – lider sindicat învăţământ,
dl. Ursaleş Florin – profesor, dl. Macavei Florin – cetăţean oraş Zlatna.
dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni( 10.11.2014 –
10.01.2015).
Potrivit art 42 alin 5 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 prezintă ordinea de zi şi informează că de la data înmânării
materialelor de şedinţă a mai apărut necesitatea adoptării a încă 3 proiecte de hotărâre ,
după cum urmează:
- proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui post cu activitate permanentă de
consilier juridic, gradul debutant, în cadrul aparatului permanent al Consiliului
Local;
- proiect de hotărâre privind susţinerea financiară, reprezentând cazare şi masă,
pentru un grup de 60 personalităţi, care participă la Congresul Spiritualităţii
Româneşti, în perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2014;
- proiect de hotărâre privind Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitare de
stat, pentru anul şcolar 2015 – 2016, în Unitatea Administrativ Teritorială –
oraş Zlatna.
se 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 de
Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014.
d-na Ţibea Eugenia – şef BFCIT – prezintă raportul de specialitate
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na Ţibea Eugenia - trebuie să facem această rectificare deoarece au mai intrat
sponsorizări pentru Festivalul de Romanţe în sumă de 10.000 lei şi care se va reflecta în
cheltuieli în cap 67.02.20. de la Agenţia Judeţeană a Finanţelor publice au mai intrat
4.000 lei pentru învăţământ. Aceşti bani nu acoperă şi trimestrul IV 2014. Poate vom
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mai primit alte sume pentru acoperirea trim. IV şi atunci vom face o altă rectificare.
Şcolile nu pot să achite sumele câştigate prin sentinţe judecătoreşti.
dl. Bîrlea Nicolae – Florin – lider sindicat învăţământ . Guvernul României a dat
o ordonanţă 30 octombrie 2014 prin care vor fi alocate fonduri în vederea plătii acestor
şedinţe judecătoreşti, dar deocamdată nu s-a primit nici un ban. La toate procesele la
care am fost în instanţă am câştigat şi ministerul , inspectoratul şi consiliule locale
trebuie să plătească aceste sentinţe.
d-na Ţibea Eugenia – noi putem să facem plăţi pentru diferenţă de salarii, dare
trebuie să găsim sursa de finanţare.
dl. Primar – bani se plătesc din contul Unităţii Administrativ Teritorial – oraş
Zlatna. Consiliul Local nu are cont, el doar hotărăşte.
dl. Bîrlea Nicolae Florin – pe sentinţă , Consiliul Local este obligat să plătească.
dl. Primar - toată lumea crede că primăriile sunt,, ceva de muls”.
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., 119/2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind respingerea cererii nr.
12492/2014 a dl. Tibea Mircea Florin .
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 - a fost adoptată HCL nr. 102/2014 prin care s-a aprobat scoaterea
la licitaţie a imobilului respectiv. În anul 2007 s-a dat HCL nr. 119 prin care s-a aprobat
vânzarea acestui teren către familia Tibea. Aceştia au achita suma de bani aferentă la
casieria primăriei,dar aceştia nu au fost la un notar ca să se perfecteze contractul. Legile
s-au schimbat şi sunt alte proceduri.
dl. Buciuman Emil – dacă a achitat contravaloarea acestui teren , atunci dece mai
trebuie să alţi bani ? nu este o portiţă să fie evaluat la valoarea care a fost acceptată
acum 7 ani ?
dl. Primar – nu există portiţe, pe mine dacă face ceva ilegal mă leagă. Eu nu fac
ilegalităţi, mai bine îi dau banii înapoi decât să face ilegalităţi.
d-na secretar – eu contrasemnez pentru legalitate, dacă nu se adoptă respingerea
eu nu semnez hotărârea.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru respingere ?
12 consilieri
împotrivă ?
abţinere ?
2 consilieri( Buciuman E. Racz I.)
cu majoritate de voturi se respinge, în care scop se adoptă HCL nr. 120 /2014.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind iniţierea procedurii de delegare
a serviciului public de transport local de călători.
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Vinţan Petru – cu data de 1 februarie 2015 se încheie contractul şi suntem
obligaţi să scoatem la licitaţie activitatea de transport local.
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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. 121/2014.
dl.Primar – prezintă proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui post cu activitate
permanentă de consilier juridic, gradul debutant, în cadrul aparatului permanent al
Consiliului Local.
d-na Vernica Violeta – referent - Compartiment Resurse Umane – prezintă
raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – prin OG 35/2002 pentru buna organizare a lucrărilor consiliului
local există posibilitatea de creare a unui post de specialitate juridic. Volumul de muncă
este foarte mare pe care eu trebuie să-mi pun semnătura de legalitate. Toată munca de
secretariat pentru consiliul local este dusă de mine şi de d-na Lazăr Ilmen. D-na Lazăr
se va pensiona şi trebuie să formăm o persoană care să se ocupe şi să pregătească toate
materialele de şedinţă ( întocmirea procesului verbal al şedinţei, invitaţiile cu
materialele de şedinţă, multiplicarea hotărârilor şi comunicarea acestora etc). a fost
propus un debutant, dar dumneavoastră puteţi hotărî şi alte condiţii.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
14 consilieri
în unanimitate se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 122/2014.
dl.Primar – prezintă proiect de hotărâre privind susţinerea financiară,
reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 60 personalităţi, care participă la
Congresul Spiritualităţii Româneşti, în perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2014;
d-na Ţibea Eugenia – şef BFCIT – prezintă raportul de specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Primar – oraşul nostru are privilegiul de a găzdui Asociaţia Congresul
Spiritualităţii Româneşti, cu această ocazie la noi în oraş vor veni personalităţi din ţară
şi diasporă. O parte din acţiuni se vor desfăşura la Alba Iulia şi o parte la Zlatna. noi
trebuie să aigurăm cazarea şi masa pentru aproximativ 60 de persoane.
d-na secretar – acţiunile se desfăşoară în perioada 30.11 – 03.12.2014.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
14 consilieri
În unanimitate se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 123/2014.
dl.Primar – prezintă proiect de hotărâre privind Reţeaua unităţilor de învăţământ
preuniversitare de stat, pentru anul şcolar 2015 – 2016, în Unitatea Administrativ
Teritorială – oraş Zlatna.
d-na Lazăr Ilmen – referent în cadrul compartimentului Administraţie Publică
Locală prezintă raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului local
prezintă raportul de avizare.
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d-na secretar – în fiecare an se aprobă reţeaua şcolară pentru şcolile arondate la
UAT – oraş Zlatna cu avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
14 consilieri
În unanimitate se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 124/2014.
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme
curente:
dl. Macovei Florin – cetăţean oraş Zlatna – ridică probleme traficului greu pe str
T Vladimirescu. Casele deja se crapă. Să termine varianta de ocolire a oraşului pentru a
decongestiona DN 74
dl. Primar – am făcut demersuri la CNADNR.
dl. Macovei Florin – să mai faceţi. Să se facă restricţie de viteză. Maşinile circulă
cu viteză mare şi casele trepidează.
dl. Buciuman Emil – consilier – trebuie să luăm măsuri pentru restricţie de viteză.
dl. Macovei Florin –casele sunt vechi, tot facem reparaţii dar ele se strică.
dl. Demenic Daniel – să facem restricţie de viteză.
dl. Primar – Drumurile Naţionale le administrează.
dl. Buciuman Emuil – Consiliul Local poate hotărî limitare de viteză până la 30
Km/oră.
dl. Clonţa Nicolae – la Vinţul de Jos este limită de viteză 40 km/oră şi cameră video.
dl. Nichifor Petru – este adevărat transportul greu afectează structura unei case.
Se prezintă adresa Sindicatului Liber Învăţământ zona Apuseni cu nr.
2/27.11.2014, prin care solicită concesionare cabanei şi terenului aferent situat în
Feneş, în vederea reamanajării acesteia. În această cabană dorim să asigurăm un spaţiu
pentru recreerea profesorilor şi altor cadre din învăţământ. Această activitate nu este
una de profit. Sindicatul poate accesa fonduri europene pentru asemenea proiecte, dar o
condiţie este ca acest spaţiu să ne fie concesionat . avem şi noi fonduri şi este păcat să
nu putem face ceva. Putem asigura forţă de muncă. Putem face parteneriat cu Consiliul
Local în acest sens.
d-na secretar – deocamdată nu au apărut ghidurile de finanţare pentru asemenea
proiecte. Un parteneriat intre primărie şi sindicat se poate face, dar nu ştim cine este
eligibil până nu apare ghidul.
dl. primar – să se facă un contract
d-na secretar – sunt mai multe feluri de contracte, dar până la apariţia ghidului nu
ştim. Cererea este făcută pentru un aviz de principiu. Vom mai vedea pe viitor. Etapele
pot fi făcute prin licitaţie.
dl. Bârlea Nicolae – lider sindicat - avem 29 de şcoli pe munţii Apuseni şi va fi
ceva pentru colegii noştri.
dl. Puiuleţ Adrian - ipotetic vorbind, dacă se concesionează spaţiul poate fi
folosit şi de alţii ?
dl. Bîrlea Nicolae - nu putem face activitate de profit.
dl. Puiuleţ Adrian – va fi cu circuit înschis?
dl. Bîrlea Nicolae – noi nu sântem societatea de profit.
dl. Nechifor Petru – pe acestă suprafaţă s-a creat un drum folosit de
composesorat, trebuie închis. Ideea este bună, revitalizează zona.
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dl. Bîrelea Nicolae – sumele vor fi mari, dar avem sprijin şi din partea agenţilor
economici care doresc să facă sponsorizări.
dl. Primar – părerea mea este de administrare directă.
dl. Puiuleţ Adrian – care este perioada ?
dl. Primar – 20 de ani.
d-na secretar – perioada poate fi hotărâtă.
dl. Medrea Ioan – să fie un termen rezonabil cu posibilitate de prelungire.
d-na secretar – la concesionare directă trebuie stabilite nişte clauze rezonabile.
dl. Bârlea Nicolae - singura modalitate este concesionarea. Altfel nu putem
accesa aceste fonduri. Perioada să fie de 49 de ani.
d-na secretar – până nu apar ghidurile nu ne putem pronunţa.
dl. Clonţa Nicolae - puteţi concesiona la altă societate care să aducă profit.
dl. Bîrlea Nicolae – noi nu putem subconcesiona.
dl. Buciuman Emil – să dăm un aviz de principiu
d-na secretar –dacă dăm aviz de principiu atunci la şedinţa viitoare trebuie să
aprobăm documentaţia de concesionare.
dl. Clonţa Nicolae – cred că este mai indicat să-l dăm la un sindicat decât la un
privat.
dl. Puiuleţ Adrian – în 2004 am făcut prin FRDS un proiect pe STE Trascău Corp
şi am reabilitate clădirea din str Petru Dobra . şi am mai încercat să obţinem fonduri
pentru aceea cabană , dar nu am reuşit să obţinem finanţare.
Se supune la vot aviz de principiu. Cine este pentru 14 consilieri.
Se prezintă adresa SC Euroexpres SRL care solicită aviz de principiu pentru
concesionarea unui teren din satul Pătrângeni pentru a construi o staţie de asfalt.
Cine este pentru ?
12 consilieri
Abţineri ?
2 consilieri (Demenic D, Racz Ieno)
dl. Demenic Daniel – motivez: ce vor spune vecinii despre această activitate .
dl. Racz Ieno – acolo se poate face ceva de agrement.
Se prezintă adresa Liceului Corneliu Medrea Zlatna referitor la încasările şi
folosirea sumele de la sala de sport.
dl. Buciuman Emil – citeşte un articol din scrierile lui Martin Opitz referitoare la
,, Jidovu”
dl. Primar – am restricţionat lucrările de escavare.
dl. Puiuleţ Adrian – acolo la Jidovu, un grup de cetăţeni au găsit cioburi de
ceramică din perioada ,, Coţofeni”, le-am dus la Muzeu Unirii din Alba Iulia pentru
verificare.
dl. Primar – ar trebui să facem şi la Zlatna un muzeu.
dl. Puiuleţ Adrian – ar trebui cuprinse în PUG toate locaţiile posibile în care ar
apărea lucrări arheologice.
Ne mai fiind alte probleme de discutat , şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Medrea Ioan

SECRETAR
Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 13575/28.11.2014

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna. La şedinţă participă un
număr de 14 consilieri . Lipseşte motivat dl. Florea Florin.
dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni( 10.11.2014 –
10.01.2015).
în cadrul şedinţei s-au adoptate următoarele hotărâri:
HCL nr. 119/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014.
HCL nr. 120/2014 cu 12 voturi pentru 2 abţineri prin care s-a respins cererea nr.
12492/2014 a dl. Tibea Mircea Florin .
HCL nr. 121/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat iniţierea procedurii de
delegare a serviciului public de transport local de călători.
HCL nr. 122/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat înfiinţarea unui post
cu activitate permanentă de consilier juridic, gradul debutant, în cadrul aparatului
permanent al Consiliului Local.
HCL nr. 123/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat susţinerea financiară,
reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 60 personalităţi, care participă la
Congresul Spiritualităţii Româneşti, în perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2014;
HCL nr. 124/2014 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat Reţeaua unităţilor de
învăţământ preuniversitare de stat, pentru anul şcolar 2015 – 2016, în Unitatea
Administrativ Teritorială – oraş Zlatna.

SECRETAR,
Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
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NR. 13575/28.11.2014

PROCES VERBAL
Încheiat azi 28 .11.2014 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a procesului verbal
şi minuta şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 27
11.2014.

SECRETAR
Zavragiu Adina
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