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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR.1075/02.02.2015. 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat azi 29 ianuarie 2015 în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului 
Zlatna. La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi. Lipseşte 
motivat dl. Nechifor Petru. La şedinţă mai participă dl. Croitoru Vasile – reprezentant 
SC Livio – Dario SRL Alba,  un grup de cetăţeni de pe str Valea Morilor  – oraş Zlatna. 
 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 ?  14 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 apărut necesitatea adoptării a încă 5 proiecte de 
hotărâre după cum urmează: 

- proiect de hotărâre privind încuviinţarea cererii adresată Guvernului României 
pentru transmiterea unui drum din Domeniul Public al statului şi din 
administrarea Ministerului Mediului Apelor şi  Pădurilor – Regia Naţională a 
Pădurilor ,, Romsilva “ Direcţia Silvică Alba în Domeniul public al oraşului 
Zlatna, judeţul Alba şi administrarea Consiliului Local al oraşului Zlatna. 

- proiect de hotărâre privind participarea Unităţii Administrativ  Teritoriale – 
oraş Zlatna, în calitate de membru  al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală din 
zona Văilor Ampoiului şi Mureşului  la elaborarea şi implementarea Strategiei 
de Dezvoltare Locală ( SDL) a teritoriului pentru perioada 2014 – 2020 în 
vederea susţinerii proiectelor  din cadrul PNDR – Axa 4 LEADER. 

- Proiect de hotărâre privind eliminarea cotei de cofinanţare de 10 % pentru 
obiectivul de investiţii ,, Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului 
cultural din satul Feneş, oraşul Zlatna, judeţul Alba “ şi asigurarea finanţării 
lucrărilor de reabilitare de la bugetul de stat conform OG 16/2014. 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al 
obiectivului de investiţii ,, Modernizare infrastructură rutieri în oraşul Zlatna – 
Etapa I. 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al 
obiectivului de investiţii ,, Modernizare  drumuri locale DC 173 – Feneş – 
Bucium”. 

Se supune la vot ordinea de zi 
 Cine este pentru ?  14 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi. 
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dl. Primar – prezintă  proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de 
administrare în favoarea judeţului Alba, asupra staţiei de sortare şi a terenului aferent, 
aflat în proprietatea publică a oraşului Zlatna. 

dl. Crişan Aurel – şef Birou Dezvoltare Investiţii prezintă raportul de specialitate. 
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
dl. Crişan Aurel –  conform Proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Alba finanţat  prin   programul POS Mediu Axa Prioritară 2 , 
implementat de Consiliul Judeţean Alba, se impune concesionarea sistemului de 
salubrizare către un operator regional. Pentru aceasta este necesar  darea în administrare 
către judeţul Alba a staţiei de sortare deşeuri Valea Mică în vederea demarării 
procedurilor de achiziţie publică.  În momentul de faţă staţia de sortare se află în 
administrarea SC Financiar Urban conform contractului  de delegare a gestiunii,  darea  
în administrare  a staţiei de sortare fiind posibilă în  momentul în care va intra în vigoare 
serviciul judeţean  gestionat de Asociaţia ,,Salubris Alba “. 

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. 3/2015. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei 

Contractului de concesionare nr. 334/14.01.2008 încheiat cu SC Livio – Dario SRL. 
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
dl. Primar – trebuie prelungit până la data ţinerii licitaţiei. Să fie introdusă o 

clauză şi anume :  ,, nu mai mult de 31.01.2016” 
dl. Vinţan Petru –  a fost începută documentaţia de licitaţie, dar ANRP-ul  ne 

sesizat să facem pe altă lege. 
dl. Crişan Aurel – această licitaţie nu se desfăşoară prin SEAP de acea am fost 

sesizaţi de ANRP. 
dl. Florea Florin – întrebare – va fi acelaşi  preţ la bilet ? 
dl. Croitorul Vasile -  să sperăm că nu se mai scumpeşte motorina.  
dl. Demenic Daniel –dacă a scăzut preţul  la carburant  să scadă şi preţul la bilet. 
dl. Medrea Ioan –preţul la bilet să rămână aşa până la organizarea licitaţiei. 
dl. Primar – când putem demara licitaţia ? 
dl. Vinţan Petru -  trebuie  modificat caietul de sarcini conform  ANPR. Prin 

aprilie – mai  putem să ne ocupăm de licitaţie. 
dl. Primar – de ce trebuie să se prelungească aşa de mult. Dacă nu puteţi să faceţi 

atunci să comandăm la o firmă autorizată să  facă această documentaţie. 
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. 4/2015. 
dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind iniţierea demersurilor pentru 

închirierea, prin licitaţie publică, a unui teren ce aparţine Domeniului Public al oraşului 
Zlatna. 

dl. Vinţan Petru – şef SPGC prezintă raportul de specialitate. 
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dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate  a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 

d-na secretar -  pe acest teren  a funcţionat chioşcul  de ziare Rodipet şi acuma 
este o cerere de închiriere a acestui teren de o altă persoană. 

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. 5/2015. 
dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind evaluarea performanţelor 

profesionale ale secretarului oraşului Zlatna, în anul 2014. 
d-na Sătmărean Marcela -  inspector în cadrul Compartimentului Resurse Umane  

şi Administrativ –prezintă raportul de specialitate. 
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate  a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
dl. Buciuman Emil – d-na secretar Zavragiu Adina îşi face foarte bine treaba şi 

sunt de acord cu calificativul propus. 
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. 6/2015. 
dl.Primar – prezintă proiect de hotărâre privind încuviinţarea cererii adresată 

Guvernului României pentru transmiterea unui drum din Domeniul Public al statului şi 
din administrarea Ministerului Mediului Apelor şi  Pădurilor – Regia Naţională a 
Pădurilor ,, Romsilva “ Direcţia Silvică Alba în Domeniul public al oraşului Zlatna, 
judeţul Alba şi administrarea Consiliului Local al oraşului Zlatna. 

dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte Comisie de specialitate  a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare.  
d-na secretar -  drumul Feneş – Groza denumit şi DC 173 este un drum pentru 

care am obţinut finanţare prin programul de dezvoltare locală  şi se întinde pe o 
perioadă de 3 ani. Pentru fiecare an se semnează un contract de finanţare. Anul trecut 
am semnat primul contract. S-a încheiat contracte cu firmele  pentru începerea 
lucrărilor.  Pentru anul 2014 am primit deja 335 mii lei. Din noiembrie nu am mai 
primit bani.  Am fost sesizaţi de  Ministerul Dezvoltării  că este dublă finanţare şi că ar 
fi în administraţia Direcţiei Silvice Alba. Noi am făcut demersuri referitoare ca aceste 
drumuri  să treacă în administrarea Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna. au 
fost adoptate HCL – uri prin care s-a trecut  mai multe drumuri în administrarea noastră 
şi  printre care se află şi acest drum Feneş – Groza. Hotărârile 114, 140/2010 cu fost 
comunicate către Ocolul Silvic Alba, dar nu am primit nici un răspuns. În luna 
octombrie 2014 am făcut adresă la Ocolul Silvic să fie de acord cu aceste treceri de 
drumuri în administrarea noastră. În 2011 a fost clarificat acest drum. Toate hotărârile 
au fost comunicate către toate instituţiile. Am făcut memoriu pentru obţinerea de 
finanţare a acestor drumuri.  Vă aduc la cunoştinţă că şi Consiliul Judeţean Alba are 
aceiaşi problemă  cu 6  drumuri şi noi suntem în aceiaşi situaţie. Această trecere se face 
prin Hotărâre de Guvern şi am făcut toate demersurile şi documentaţiile  pentru  
iniţierea unei hotărâri de Guvern. 
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dl. Primar – Administraţia Domeniilor Statului nu a fost proprietar pe aceste 
terenuri , dar şi le-a trecut în inventar. Terenul a fost în administrarea Direcţiei Silvice. 
Cred că prin instanţă se poate demonstra cine este proprietarul pe acest drum. Zona din 
Feneşaşa dorim să o transformăm în zonă turistică. Dar cu cred că este o luptă între nişte 
indivizi, iar populaţia suferă. Tot ce ţine de oraşul Zlatna ţine şi de primar, mă voi lupta 
pentru oraşul nostru. 

dl. Clonţa Nicolae – ocolul silvic nu vrea să predea aceste drumuri , deoarece mai 
au încă păduri  de exploatat în zonă şi nu o să mai aibă voie să treacă cu auto tonaj greu. 

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. 7/2015.                                                                                     
Dl. primar -prezintă proiect de hotărâre privind participarea Unităţii 
Administrativ  Teritoriale – oraş Zlatna, în calitate de membru  al Asociaţiei 
Grupul de Acţiune Locală din zona Văilor Ampoiului şi Mureşului  la elaborarea 
şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală ( SDL) a teritoriului pentru 
perioada 2014 – 2020 în vederea susţinerii proiectelor  din cadrul PNDR – Axa 4 
LEADER. 

 dl. Crişan Aurel – şef Birou Dezvoltare Investiţii –prezintă raportul de 
specialitate. 
 dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 dl. Primar -   această solicitare a fost făcută de GAL Valea  Ampoiului şi 
Mureşului  prin care Consiliul Local să participe la un parteneriat public – privat în 
vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală a teritoriului pentru perioada 2014 – 
2020 conform ghidului solicitantului măsurii 19 respectiv sub măsura 19.1. Creştere 
animale şi exploataţii agricole se pot face prin PNDR. Nu am putut face documentaţii 
pentru obţinere de finanţare pentru şcoli, grădiniţe etc. 
 dl. Clonţa Nicolae – când terminăm o lucrare putem face alt proiect. 

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. 8/2015. 
dl.primar – prezintă  proiect de hotărâre privind eliminarea cotei de cofinanţare de 

10 % pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
aşezământului cultural din satul Feneş, oraşul Zlatna, judeţul Alba “ şi asigurarea 
finanţării lucrărilor de reabilitare de la bugetul de stat conform OG 16/2014. 
 dl. Crişan Aurel – şef Birou D.I – prezintă raportul de specializare. 
 dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 dl. Crişan Aurel -  şef Birou DI  - din lipsa fondurilor proprii,  am făcut o cerere  
către  Compania Naţională de Investiţii  să nu mai plătim cota de  10 %  pentru  
investiţia  reabilitare Cămin cultural sat Feneş şi această cerere a fost acceptată 

 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. 9/2015. 
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dl.primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general 
actualizat al obiectivului de investiţii ,, Modernizare infrastructură rutieră în oraşul 
Zlatna – Etapa I. 

dl. Crişan Aurel – şef Birou D.I. prezintă raportul de specialitate. 
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
dl. Crişan Aurel – a fost finanţat din  bugetul local şi de la bugetul Consiliului 

Judeţean Alba şi acuma  dorim să –l trecem pe finanţare de la Compania Naţională de 
Investiţii conform OG 28/2013. 

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. 10/2015. 
dl.Primar – prezintă Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general 

actualizat al obiectivului de investiţii ,, Modernizare  drumuri locale DC 173 – Feneş – 
Bucium”. 

dl. Crişan Aurel – şef Birou D.I. prezintă raportul de specialitate. 
dl. Puiuleţ Adrian – 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. 11/2015. 
Epuizându-se proiectele de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme 

curente: 
 Se prezintă următoarele informări şi rapoarte. 
- informare privind modul de soluţionare a petiţiilor şi reclamaţiilor ,pe perioada 

30.06.2014 – 30.-12.2014; 
- raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2014; 
- raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003, în anul 2014. 
dl. Medrea Ioan – preşedinte de şedinţă – este un grup  de  cetăţeni de pe str 

Valea Morilor să-I ascultăm  ce doresc. 
dl. Mocanu Costică – cetăţean  str. Valea Morilor – depun o  petiţie  legată de  str 

Valea Morilor care este foarte deteriorat din cauza transportul greu. 
dl. Primar – vom cumpăra un cântar şi vom aplica legea fără să fie alte probleme. 

Cântărim fiecare maşină. 
dl. Medrea Ioan – trebuie să fim atenţi la masa autorizată a maşinii să fie corect 

stabilită. 
dl. Mocanu Costică – trebuie să fie bine cubat lemnul în maşină. 
dl. Medrea Ioan – provizoriu ,  trebuie pus nişte balast  să acoperim gropile  , se 

strică maşinile. 
dl. Primar – mai trebuie să terminăm asfaltarea, după care  5 ani nu mai este voie 

să spargem drumul. Nu mai primim fonduri de la Guvern. Am făcut 7 memorii, dar nu 
am primit nici un răspuns pentru finanţare. 

dl. Buciuman Emil – să reparăm acest drum din fonduri proprii. Dacă nu se 
repară drumul voi da în judecată Primăria pentru maşinile stricate. 

dl. Primar – voi rezolva toate problemele. 
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dl. Buciuman Emil – aprobăm bani pentru lucrări din vârful munţilor şi nu 
terminăm în oraş. 

dl. Primar – se vede că habar nu ai ce se întâmplă în ţara asta. 
dl. Petraş – cetăţean str Valea Morilor -  legat de mistreţi – ce facem cu 

terenurilor distruse de mistreşi, cei care avem cereri depuse la APIA nu vom mai primi 
banii deoarece nu putem să refacem aceste terenuri distruse. 

dl. Primar – am făcut memoriu către dl. deputat Dan Simedru să facă o interpelare 
în  Guvern. 

dl. Medrea Ioan –asociaţia vânătorilor din Zlatna au solicitat mărirea cotei de 
vânat la mistreţi , dar încă nu s-a primit nimic. Dacă împuşti un animal în extrasezon  
pedepsele sunt foarte mari între 2 şi 5 ani închisoare. 

dl. Sturza Ilie – cetăţean oraş Zlatna – terenul care a fost distrus de mistreţi nu 
mai poate fi folosit pentru cererile de finanţare măsuri agricole   -  APIA te 
sancţionează. 

dl. Puiuleţ Adrian  -  numărul  de recoltare este strict legat de suprafaţa fondului 
de vânătoare. 

d-na secretar – în 2014   am avut depuse sesizări pentru aceste distrugeri produse 
de animalele sălbatice. Domnul viceprimar – s-a ocupat şi a fost  convocată comisia 
care a verificate pe teren toate cererile . pentru dosarul de despăgubire trebuie completat 
pentru fiecare cetăţean. Oamenii nu au terenurile întabulate, nu au asigurare pe teren. 
Cetăţenii nu au putut demonstra că şi-au păzit aceste terenuri. Din discuţiile cu aceştia a 
reieşit faptul că făceau pază pe rând. Am centralizat aceste cereri şi le-am trimis la 
Guvern. Dacă nu sunt îndeplinite anumite condiţii nu se pot  acorda despăgubiri. 

dl. primar – trebuie  lămuriţi cetăţenii să-şi facă asigurări. 
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.1075/02.02.2015. 
 

MINUTA 
 
 
 Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Zlatna din data vde 29.01.2015. 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. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri, după cum urmează: 

HCL nr. 3/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat constituirea dreptului de 
administrare în favoarea judeţului Alba, asupra staţiei de sortare şi a terenului aferent, 
aflat în proprietatea publică a oraşului Zlatna. 

 HCL nr. 4/2015, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat prelungirea duratei 
Contractului de concesionare nr. 334/14.01.2008 încheiat cu SC Livio – Dario SRL. 

 HCL nr. 5/2015, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat iniţierea demersurilor 
pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unui teren ce aparţine Domeniului Public al 
oraşului Zlatna. 

 HCL nr. 6/2015 , cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat evaluarea 
performanţelor profesionale ale secretarului oraşului Zlatna, în anul 2014. 

 HCL nr. 7/2015, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat încuviinţarea cererii 
adresată Guvernului României pentru transmiterea unui drum din Domeniul Public al 
statului şi din administrarea Ministerului Mediului Apelor şi  Pădurilor – Regia 
Naţională a Pădurilor ,, Romsilva “ Direcţia Silvică Alba în Domeniul public al oraşului 
Zlatna, judeţul Alba şi administrarea Consiliului Local al oraşului Zlatna. 

HCL nr. 8/2015, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat participarea Unităţii 
Administrativ  Teritoriale – oraş Zlatna, în calitate de membru  al Asociaţiei Grupul de 
Acţiune Locală din zona Văilor Ampoiului şi Mureşului  la elaborarea şi implementarea 
Strategiei de Dezvoltare Locală ( SDL) a teritoriului pentru perioada 2014 – 2020 în 
vederea susţinerii proiectelor  din cadrul PNDR – Axa 4 LEADER. 

 HCL nr. 9/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat eliminarea cotei de 
cofinanţare de 10 % pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea aşezământului cultural din satul Feneş, oraşul Zlatna, judeţul Alba “ şi 
asigurarea finanţării lucrărilor de reabilitare de la bugetul de stat conform OG 16/2014. 

 HCL nr. 10/2015, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat Devizul general 
actualizat al obiectivului de investiţii ,, Modernizare infrastructură rutieră în oraşul 
Zlatna – Etapa I. 

 HCL nr. 11/2015, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat Devizul general 
actualizat al obiectivului de investiţii ,, Modernizare  drumuri locale DC 173 – Feneş – 
Bucium”. 

SECRETAR 
Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR.1075/02.02.2015. 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 

 Încheiat azi 02.02.2015, cu ocazia afişării pe tabela de afişaj al Primăriei oraşului 
Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului 
Zlatna din data de 29 ianuarie 2015. 

 
 

SECRETAR 
Zavragiu Adina]           
             

       


