
 1 

ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR.14887/30.12.2014. 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat azi 22 decembrie 2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 
Zlatna. 

 La şedinţă participă un număr de 14 consilieri. Lipseşte  motivat dl. Nechifor 
Petru. 

dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni ( 10.11.2014 – 10.02.2015) 
Potrivit art 42 alin5 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 ?  14 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal. 
dl. Primar – prezintă ordinea de zi şi informează Consiliului Local că de la data  

înmânării materialelor de şedinţă a apărut  următoarele modificări ale ordinii de zi şi 
anume: 

- retragere proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului Domeniului 
Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna – anexa  la HCL 
104/20.06.2011. a fost discutat în  şedinţa ,, de îndată “ din 12.12.2014 fiind 
adoptată HCL 127/12.12.2014. 

- retragere  proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului Domeniului 
Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna – anexa  la HCL 72/ 
26.06.2014. A fost discutat în şedinţa ,, de îndată “ din 12.12.2014 fiind 
adoptată HCL nr. 128/12.12.2014 

- completare cu proiect de hotărâre privind împuternicirea dl. Crişan Aurel , 
reprezentantul Consiliului Local Zlatna, în Adunarea Generală a Acţionarilor 
Societăţii comerciale  SC Apa CTTA Alba să voteze ajustarea preţului apei 
potabile şi a tarifului de canalizare, care vor fi aplicabile începând cu 
01.01.2015, conform propunerii operatului regional SC Apa CTTA Alba; 

- completare  cu proiect de hotărâre privind clasificare în drum comunal cu 
denumirea : Drum comunal 285 Pătrîngeni – Valea Mică sau DC 285 
Pătrîngeni  - Valea Mică 

 Se supune la vot 
 Cine este pentru ?  14 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă. 
dl. Primar – prezintă proiectul de  hotărâre privind rectificarea Bugetului de 

Venituri şi Cheltuieli pe anul 2014. 
Dna Tibea Eugenia – şef Birou BFCIT – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
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d-na Tibea Eugenia -   am propus Consiliului Local validarea dispoziţiei 
1241/2014, bugetul a fost rectificat prin introducerea sumei de 337,96 mii lei pentru 
plata arieratelor. De asemenea  au fost introduse donaţii şi  sponsorizări pentru   
învăţământ preşcolar, iar suma de 188268 mii lei de la Ministerul Mediului pentru plată 
investiţii. 

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. 129/2014. 
dl. primar – prezintă proiect de hotărâre privind taxa specială de salubritate. 
dl. Vinţan Petru – şef SAPGC – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie  de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
d-na secretar – taxe se stabileşte în  funcţie de fişa de fundamentare depusă 

operator şi se referă la persoanele care nu au încheiat contract de colectare gunoi 
menajer. Trebuie să vedem  câte persoane nu au încheiat asemenea  contracte. 

dl. Todorescu Aurel -  a fost dl. director Riza  la Zlatna în legătură cu această taxă 
şi I-am explicat că sunt sate şi cătune unde maşina de colectat gunoi nu are acces, dar 
pentru restul trebuie stabilită o taxă conform Legii 99/2014 unde sunt  două articole prin 
care fiecare UAT trebuie să stabilească taxă specială pentru cei care nu au încheiat 
contract de salubrizare. 

dl. Primar – această lege a apărut în vară. 
d-na secretar -  trebuie găsite pîrghiile  prin care trebuie să  plătim taxa specială 

pentru cei care nu au încheiat contracte. 
dl. Clonţa Nicolae – directorul Rîza a spus că noi trebuie să găsim persoanele care 

nu beneficiază de contract şi să  aplicăm această taxă. 
d-na Tibea Eugenia – noi va trebui să virăm taxa care va fi aprobată pentru 

fiecare persoană. Aceasta va fi pe persoană sau familie ? 
dl. Medrea Ioan – va fi pe persoană, că şi cei care au contract plătesc pe persoană. 
dl. Primar – taxe trebuie să fie egală ca pentru cei care au contract de salubrizare. 
dl. Medrea Ioan – în ianuarie 2015 cînd merg prima dată pe teren cei de la 

Financiar Urban aceştia să fie însoţiţi de o persoană de la SPGC şi un poliţist local. Eu 
propun să spunem la vot suma de 5,98 lei  atât cît plătesc  cei care au contract. 

dl. Primar -  persoana de la SPGC , poliţist local şi cei de la Financiar Urban se 
vor ocupa de întocmirea listelor  cu cei fără contract de salubrizare. 

d-na secretar – deci voi completa  art 2 cu cele propuse de domnul primar ,iar cei 
de la BFCIT pentru urmărirea încasărilor. 

dl. Medrea Ioan – când merg pe teren să aibă şi contracte pentru semnare şi să 
lămurească persoanele să semneze aceste contracte. 

dl. Demenic Daniel –  să fie identificate locuinţe unde sunt mai multe persoane  şi 
plătesc pentru mai puţine, aceştia trebuie identificaţi corect. 

dl. Clonţa Nicolae -  cei care au ajutor social nu o să poată plăti această taxă. 
d-na secretar – preţul va fi cel din contractul de licitaţie. 
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. 130/2014 
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dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind Organigrama şi Statul de funcţii 
al aparatului de specialitate  al Primarului, Serviciilor publice înfiinţate în  subordinea 
autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor din subordinea  autorităţilor 
publice locale precum şi Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale acordate în 
cadrul centrului Social Multifuncţional pentru persoane cu dizabilităţi Zlatna. 

d-na Sătmărean M;arcela – inspector în cadrul Compartimentului 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. 131/2014 
dl.Primar -  proiect de hotărâre privind împuternicirea dl. Crişan Aurel , 

reprezentantul Consiliului Local Zlatna, în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii 
comerciale  SC Apa CTTA Alba să voteze ajustarea preţului apei potabile şi a tarifului 
de canalizare, care vor fi aplicabile începând cu 01.01.2015, conform propunerii 
operatului regional SC Apa CTTA Alba; 

dl. Vinţan Petru -  sef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Buciuman Emil -  preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul  de avizare. 
d-na secretar –  din partea noastră a fost desemnat dl. Crişan Aurel, dacă doriţi să 

faceţi altă propunere. 
dl. Primar – să rămână tot el. 
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. 132/2014 
 
dl.primar – prezintă proiect de hotărâre modificarea Inventarului Domeniului 

Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu privire la  Drumul Comunal 
285 Pătrîngeni –Valea Mică sau DC 285 Pătrîngeni – Valea Mică . 

 
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – 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. 133/2014. 
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi  se trece la probleme 

curente. 
Se prezintă : raport evaluare activitate  a Serviciului Voluntar  Situaţii de Urgenţă 

pentru anul 2014. 
dl. Primar -  cu ocazia sărbătorilor de iarnă  vă doresc toate cele bune şi anul care 

vine să fie mai bogat şi mai  bun.  La mulţi ani. 
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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.14887/30.12.2014. 

 
 

MINUTA 
 
 
 Şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 22 decembrie 
2014 

 La şedinţă participă un număr de 14 consilieri. Lipseşte  motivat dl. Nechifor 
Petru. 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri, după cum urmează: 
HCL nr. 129/2014  cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea 

Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2014. 
 HCL 130/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat taxa specială de 

salubritate. 
HCL nr. 131/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat Organigrama şi 

Statul de funcţii al aparatului de specialitate  al Primarului, Serviciilor publice înfiinţate 
în  subordinea autorităţilor publice locale, compartimentelor şi activităţilor din 
subordinea  autorităţilor publice locale precum şi Carta drepturilor beneficiarilor de 
servicii sociale acordate în cadrul centrului Social Multifuncţional pentru persoane cu 
dizabilităţi Zlatna. 

HCL nr. 132/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a  împuternicit  dl. Crişan 
Aurel, reprezentantul Consiliului Local Zlatna, în Adunarea Generală a Acţionarilor 
Societăţii Comerciale,, Apa CTTA Alba, să voteze ajustarea preţului apei potabile şi a 
tarifului de canalizare care vor fi aplicate cu 1 .01.2015, conform propunerii făcute de 
operatorul regional  SC Apa CTTA Alba. 

HCl nr. 133/2014, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat modificarea 
Inventarului Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu 
privire la  Drumul Comunal 285 Pătrîngeni –Valea Mică sau DC 285 Pătrîngeni – Valea 
Mică . 

 
SECRETAR 

Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR.14887/30.12.2014. 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi 30.12.2014 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primăriei oraşului 
Zlatna a procesului verbal şi minuta  şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului 
Zlatna din data de 22.12.2014. 

 
 
 

SECRETAR 
Zavragiu Adina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


