ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 743/22.01.2015

PROCES VERBAL

Încheiat azi 20 ianuarie 2015 în şedinţa Consiliului Local al oraşului Zlatna
convocată ,, de îndată “.
La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi. 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 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.
dl. Primar prezintă ordinea de zi şi o supune la votcine este pentru ?
14 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului
Bugetului Local.
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 - am încercat să adunăm sumele necesare pentru plata
salariilor, dar din păcate nu am reuşit pentru toate activităţile. Au mai rămas de plătit
următoarele activităţi : pompieri, asistenţi personali şi consilieri. S-a schimbat legea
bugetului şi încă nu ne-au fost repartizate sumele necesare şi nici venituri proprii nu au
permis asigurarea acestor sume. Data de 14.01.2015 este data plăţii salariilor, iar
pentru cele 3 categorii menţionate mai sus nu am reuşit să adunăm banii.
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. 1/2015.
dl. primar – prezintă proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului
oraşului Zlatna, să voteze ajustarea preţului apei potabile şi a tarifului de canalizare,
care vor fi aplicate începând cu 01.01.2015, conform propunerii făcute de operatorul
regional SC Apa CTTA SA Alba.
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
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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. 2/2015.
Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEIDNTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Medrea Ioan

SECRETAR
Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 743/22.01.2015

MINUTA

Şedinţei ,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 20
ianuarie 2015.
La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi. LIpseşte
motivat dl. Nechifor Petru.
dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni ( 10.11.2014 – 10.02.2015).
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri, după cum urmează:
HCL nr. 1/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat utilizarea excedentului
Bugetului Local.
HCL nr. 2/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat împuternicirea
Primarului oraşului Zlatna, să voteze ajustarea preţului apei potabile şi a tarifului de
canalizare, care vor fi aplicate începând cu 01.01.2015, conform propunerii făcute de
operatorul regional SC Apa CTTA SA Alba.

SECRETAR
Zavragiu Adina
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PROCES VERBAL

Încheiat azi 22 ianuarie 2015 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primăriei
oraşului Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei ,, de îndată “ a Consiliului Local
al oraşului Zlatna din data de 20 ianuarie 2015.

SECRETAR
Zavragiu Adina
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