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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 14475/16.12.2014. 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 Încheiat azi 12 decembrie 2014 în şedinţa ,, de îndată “ a Consiliului Local al 
oraşului Zlatna. 
 La şedinţă participă un număr de 13 consilieri. Lipsesc domnii : Puiuleţ Adrian , 
Florea Florin Corneliu. 
 dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni. 
 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 ?  13 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal. 
 dl. Primar -  prezintă ordinea de zi şi informează Consiliul Local că de la data 
înmânării materialelor de şedinţă a mai apărut necesitatea adoptării a încă două proiecte 
de hotărâri după cum urmează: 

- proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului Domeniului Public al 
Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna – anexa  la HCL 
104/2011.2011; 

- proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului Domeniului Public al 
Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna – anexa  la HCL 
72/26.06.2014; 

se supune la vot ordinea de  zi. 
 Cine este pentru ?  13 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi. 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri 

şi cheltuieli pe anul 2014. 
d-na Ţibea Eugenia – şef Birou BFCIT – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Doncuţ Petru Marius – secretar comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
d-na Tibea Eugenia – BFCIT -  se impune această rectificare deoarece  s-au 

primit   din partea AJFP Alba şi Consiliul  Judeţean Alba sume pentru plata salariilor şi 
hotărârilor judecătoreşti la învăţământ şi pentru cheltuieli materiale. 28 mii lei pentru 
salarii persoane cu handicap, 1052 mii lei rambursare credit trezorerie, alocaţii pentru 
infrastructură 155 mii lei de la Consiliul Judeţean Alba. 

Se supune la vot 
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d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  13 consilieri 
în unanimitate de voturi se aprob, în care scop se adoptă  HCL nr. 125/2014. 
dl. primar – prezintă proiectul privind completarea Inventarului Domeniului 

Public  al Unităţii Administrativ Teritorial – oraş Zlatna. 
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate 
dl. Crişan Aurel – şef Birou Dezvoltare Investiţii prezintă raportul de specialitate. 
dl. Primar -  este vorba de investiţia ,, Drum de exploatare agricolă Şesuri” –  
d-na secretar -  când  s-a aprobat hotărârea cu această investiţie a fost fără taxă. 

Conform Ghidului solicitantului şi cerinţele Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale  la terminarea lucrărilor este necesar că se completeze valoarea de inventar al 
drumului, aceasta fiind o condiţie la cerere de finanţare. 

Se supune la vot 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  13 consilieri 
în unanimitate de voturi se aprob, în care scop se adoptă  HCL nr. 126/2014. 
dl.primar - proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului Domeniului 

Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna – anexa  la HCL 
104/2011.2011; 

dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Buciuman Emil –preşedinte comisie de specialitate a Consiliul Local prezintă 

raportul de avizare. 
d-na secretar –  acest  drum este de interes comunal. Din eroare în hotărârea dată 

în 2014 a fost trecut  drum  forestier şi trebuie   să modificăm în  drum comunal. 
Se supune la vot 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  13 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprob, în care scop se adoptă  HCL nr. 127/2014. 
 
dl.primar – prezintă proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului 

Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna – anexa  la HCL 
72/26.06.2014; 

dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Buciuman Emil –preşedinte comisie de specialitate a Consiliul Local prezintă 

raportul de avizare. 
d-na secretar – drumul din satul Pătrîngeni este de interes local.trebuie să 

aprobăm  modificarea  anexei  la HCL 72/2014 poziţia 890 va avea 2 coloane , respectiv 
coloana 2  va avea următorul cuprins ,, Drum comunal Pătrîngeni – Valea Mică şi 
coloana 3 ,, drumul are o lungime de 2070 m”. 

Se supune la vot 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  13 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprob, în care scop se adoptă  HCL nr. 128/2014. 
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probelme 

curente. 
Se prezintă dispoziţia nr.1229/11.12.2014 prin care dl. viceprimar preia  

atribuţiile primarului pe perioada  concediului de odihnă 15 – 19 decembrie 2014. 
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dl. Primar -  informează că a fost invitat la Bucureşti la Forumul Montan , iar 
reuşita a fost foarte mare cu tot ce ne-am prezentat respectiv produse culinare şi  
populare. Am fost felicitaţi.  

Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
Consilier Medrea Ioan             Zavragiu  Adina  
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 14475/16.12.2014. 

 
 

MINUTA 
 
 Şedinţei ,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 12 
decembrie 2014 
 La şedinţă participă un număr de 13 consilieri. Lipsesc domnii : Puiuleţ Adrian , 
Florea Florin Corneliu. 
 dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri, după cum urmează: 

 HCL nr. 125/2014 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea 
Bugetului de Venituri şi cheltuieli pe anul 2014. 

 HCL nr. 126/2014 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat completarea 
Inventarului Domeniului Public  al Unităţii Administrativ Teritorial – oraş Zlatna. 

 HCL nr. 127/2014 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat modificarea 
Inventarului Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna – 
anexa  la HCL 104/2011.2011; 

 
HCL nr. 128/2014 cuz 13 voturi pentru prin care s-a aprobat modificarea 

Inventarului Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna – 
anexa  la HCL 72/26.06.2014; 

 
 

SECRETAR 
Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 14475/16.12.2014. 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi 16 decembrie cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primăriri oraş 
Zlatna a  procesului verbal şi minuta şedinţei,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului 
Zlatna din  data de 12 decembrie 2014. 
  
 

SECRETAR 
Zavragiu  Adina 

 
 


