ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR- 1572/16.02.2015.

PROCES VERBAL
Încheiat azi 12 februarie 2015, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului
Zlatna. la şedinţă participă un număr de 13 consilieri. Lipsesc motivat : Florea Florin,
Humaciu Paula Ioana.
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 - supune la vot. Ordinea de zi şi informează Consiliul Local că de la
data înmânării materialelor de şedinţă a mai apărut necesitatea adoptării a încă 4
proiecte de hotărâre după cum urmează:
- proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai
proiectului ,, Reabilitare Liceu Corneliu Medrea – Zlatna “, faza DALI I;
- proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării proiectului ,, Reabilitare
Liceu Corneliu Medrea - Zlatna., prin suportarea costurilor neeligibile ale
proiectului, în sumă de 157.814,41 lei
- proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai
proiectului,, Reabilitare stradă Valea Morilor “ , faza DALI I.
- Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţare proiect ,, Reabilitare stradă
Valea Morilor, prin suportarea costurilor neeligibile ale proiectului în sumă de
75.457 lei
Se supune la vot ordinea de zi cu completările aduse.
Cine este pentru ?
13 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă.
d.na Zavragiu Adina – secretar oraş Zlatna prezintă raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte de şedinţă a comisiei de specialitate a Consiliului
local al oraşului Zlatna prezintă raportul de avizare.
Dl. Teişan Sorin – decanul de vârstă a consilierilor solicită propuneri pentru
preşedinte de şedinţă.
dl. Clonţa Nicolae – propune pe dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă pe 3
luni.
Cine este pentru ?
13 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă în care scop se adoptă HCL nr. 12/2015 prin
care dl. Puiuleţ Adrian se alege preşedinte de şedinţă pe 3 luni ( 12,02 – 12.05.2015)
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dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre prin care se supune la vot adoptarea
Bugetului Local pentru anul 2015.
d-na Tibea Eugenia – şef Birou BFCIT – prezintă raportul de specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a consiliului local prezintă
raportul de avizare.
d-na Tibea Eugenia – conform legii 186/2014 legea Bugetului de stat pe anul
2015, legii 273/2006 legea finanţelor publice locale, şi în baza adreselor comunicate de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, prin care ne-au transmis sume
alocate , am întocmit următorul proiect buget pentru anul 2015. Venituri proprii
fundamentate la nivelul încasărilor din anul 2014 în sumă de 2.832 mii lei anul trecut sau încasat din venituri proprii 1737 mii lei.
dl. Primar – este primul an când primim de la bugetul de stat diferenţa de 50 %
conform legii 28 ( reducerea impozitului la persoane fizice)
d-na Ţibea Eugenai – am suplimentat la cheltuieli asistenţi personali şi
indemnizaţii persoane cu handicap , deoarece la 1-01. 2015 a crescut salariul minim pe
economie.
dl. Primar – este cel mai bun buget făcut în Primărie de când sunt primar.
d-na Tuibea Eugenia – prezintă cheltuielile materiale la Serv iciul de Gospodărie
Comunală. S-a preconizat mai puţin, sperăm să facem venituri suplimentare şi atunci
face rectificare de buget. Începând cu anul acesta rata la împrumut va fi plătită de la
bugetul de stat.
Se prezintă lista de investiţii :
- achiziţionare de echipamente I.T pentru noul sediu al Primăriei, modernizare
remiză P.S.I.
dl. Primar - în luna septembrie vom primi cadou din Scoţia o maşină de
pompieri. Am preluat punctul termic şi vom reamenaja noua remiză de pompieri.
d-na Ţibea Eugenia – în continuare prezintă noile investiţii care se preconizează
a se realiza : reabilitare liceu Corneliu Medrea Zlatna, reabilitare strada Valea Morilor,
reparaţii sală sport liceu, reabilitare cămin cultural Feneş, reabilitare reţea gaze cămin
cultural Feneş, dotări materiale cămion cultural Feneş, reabilitare noul sediu al
Primăriei, reabilitare punct termic – remiză pompieri, reabilitare iluminat stradal.
dl. Primar – am adus specialişti care vor face o inventariere pe fiecare sat şi
stradă a reţelei de iluminat stradal. Vom schimba iluminat public pe leduri prin care
vom face o economie de 60 % la consum de energie electrică.
dl. Racxz Ieno – în cătun Podu lui Paul ar trebui făcut prin panouri fotovoltaice.
dl. Primar - vom rezolva cu panouri fotovoltaice.
dl. Demenic Daniel – de ce nu cumpărăm un picon second pentru
buldoexcavator ?
dl. Primar – nu iau vechituri , că atâta ţin.
dl. Racz Ieno - cum se rezolvă pietonalul pe str T Vladimirescu până în satul
Podu lui Paul ?
dl. Primar – vom face un trotuar.
dl. Racz Ieno – este foarte bine. La Galaţi – Purcărete este prinsă reţea apă ?
dl. Primar – da , este prins în Studiu de fezabilitate.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilieri
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în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 13/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind indexarea chiriilor pentru spaţii
locative, cu altă destinaţie decât locuinţe, a chiriilor pentru terenuri cu diverse destinaţii
şi a redevenţei la concesiuni.
d-na Tibea Eugenia – şef Birou BFCIT – prezintă raportul de specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na Tibea Eugenia - indexarea se face cu rata inflaţiei comunicată de Statistică
decembrie 2014 – decembrie 2014.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 14/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind Planul de acţiuni sau lucrări de
interes local pe anul 2015.
d-na Aron Mariana - referent compartiment Asistenţă Socială prezintă raportul
de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a consiliului local prezintă
raportul de avizare
dl. Puiuleţ Adrian - acest plan este folosit pentru cei care beneficiază de ajutor
minim garantat.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 15/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de tăiere masă
lemnoasă din proprietatea Unităţii Administrativ Teritorială - oraş Zlatna.
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Nechifor Petru – primul tabel cade, deoarece nu mai este voie să se vândă
masă lemnoasă către populaţie direct din pădure, doar prin firmă autorizată.
dl. Puiuleţ Adrian – deci va rămâne doar un tabel .
dl. Clonţa Nicolae - am luat legătura cu Ocolul Silvic Abrud ca să ne comunice
preţurile practicate şi de alte primării. Am primit această adresă – dă citire –
amenajamentele silvice se suportă din vânzarea masei lemnoase.
dl. Clonţa Nicolae – propune următoarele preţuri:
lemn de lucru – 140 lei/mc la specia fag
lemn foc
- 100 lei/mc
lemn construcţii prin licitaţie – 120 lei/mc
dl. Romoşan Valentin – la produse secundare să rămână 50 lei/mc
dl. Puiuleţ Adrian – sunt de acord cu aceste propuneri
dl.Demenic Daniel – la cireş preţul este foarte mic
dl. Nechifor Petru - nu avem cireş în pădure.
dl. Demenic Daniel – atunci de ce trebuie să fie trecut în tabel.
dl. Nechifor Petru – s-ar putea să apară.
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d-na secretar - eu am propus preţurile de anul trecut , dumneavoastră puteţi să
propuneţi alte preţuri.
Se supun la vot propunerile făcute de dl. Clonţa Nicolae
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
12 consilieri
abţineri ?
1 consilier ( Dl. Demenci Daniel)
cu majoritate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 16/2015.
dl.primar – prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici ai proiectului ,, Reabilitare Liceu Corneliu Medrea – Zlatna “, faza DALI I;
dl. Crişan Aurel – şef Birou D.I. prezintă raportul de specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Primar - pregătim un set de cereri de finanţare pentru realilitare liceu. Dorim
să facem lucrări ample de tencuieli, iluminat arhitectural, refacere acoperiş etc. va ieşi o
lucrare frumoasă. Aceste documentate le depunem la Bucureşti pentru obţinere de
finanţare. La fel şi pentru celelalte hotărâri pe care le discutăm în continuare.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 17/2015.
dl.primar – prezintă proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării proiectului
,, Reabilitare Liceu Corneliu Medrea - Zlatna., prin suportarea costurilor neeligibile ale
proiectului, în sumă de 157.814,41 lei
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 ?
13 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 18/2015.
dl.primar – prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici ai proiectului,, Reabilitare stradă Valea Morilor “ , faza DALI I.
dl. crişan Aurel – şef Birou D.I. prezintă raportul de specialitate,
dl. Clonţa Nicolae – 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 ?
13 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 19/2015.
dl.primar – prezintă proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţare proiect ,,
Reabilitare stradă Valea Morilor, prin suportarea costurilor neeligibile ale proiectului în
sumă de 75.457 lei.
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.
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d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilier
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 20/2015.
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme
curente.
Se prezintă raport privind stadiul înscrierii datelor în registrele agricole, conform
HG 1632/2009.
dl. Medrea Ioan – şcoala generală de la Pirita va fi făcută pe reparaţii curente?
dl. Primar – da.
dl. Medrea Ioan - trebuie verificat iluminatul public din satul Pirita, trebuie puse
becuri, multe sunt arse.
dl. Primar – până în iulie terminăm.
dl. Medrea Ioan – şcoala generală din Izvoru Ampoiului se deteriorează pe zi ce
trece, începe să cadă colţul.
dl. Racz Ieno - am o propunere, referitor la clădirea din str T Vladimirescu unde
ar fi trebuit să fie sediul nou al poliţei, ar trebui să iniţiem un proiect de reabilitare şi să
facem locuinţe sociale tip garsoniere.
dl. Primar – să ne gândim pentru viitor.
dl. Racz Ieno – în faşa fostei Ampelum , drumul este foarte deteriorat, ce facem ?
dl. primar – a fost prins în lista de investiţii, dar a fost blocată finanţarea.
dl. Puiuleţ Adrian – am discutat cu mai mulţi consilieri despre reabilitare drumul
către horn şi în continuare pentru exploataţiile agricole.
dl. Primar - trebuie văzut despre ce este vorba şi să începem demararea actelor
să-I dăm drumul ca să putem face proiecte. Cu drumul de la hron avem proces , acesta a
fost cumpărat de SC Biosin, dar a fost achitat de altă firmă. Lichidatorul acestei firme
doreşte să scape de el, ar fi de acord să plătim cât a costat.
d-na secretar - încercăm să-l obţinem cu titlu gratuit, vom vedea ce putem să
facem.
Ne mai fiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Puiuleţ Adrian

SECRETAR
Zavragiu Adina

5

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR- 1572/16.02.2015.

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 12 februarie
2015 la şedinţă participă un număr de 13 consilieri. Lipsesc motivat : Florea Florin,
Humaciu Paula Ioana.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri, după cum urmează:
HCL nr. 12/2015, cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat alegerea
preşedintelui de şedinţă.
HCL nr. 13/2014 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat adoptarea Bugetului
Local pentru anul 2015.
HCL nr. 14/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat indexarea chiriilor
pentru spaţii locative, cu altă destinaţie decât locuinţe, a chiriilor pentru terenuri cu
diverse destinaţii şi a redevenţei la concesiuni.
HCL nr. 15/2015, cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat Planul de acţiuni sau
lucrări de interes local pe anul 2015.
HCL nr. 16/2015, cu 12 voturi pentru , 1 abţinere prin care s-a aprobat cote de
tăiere masă lemnoasă din proprietatea Unităţii Administrativ Teritorială - oraş Zlatna
pentru anul 2015.
HCL nr. 17/2015, cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat indicatorii tehnico
economici ai proiectului ,, Reabilitare Liceu Corneliu Medrea – Zlatna “, faza DALI I;
HCL nr. 18/2015, cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat asigurarea
cofinanţării proiectului ,, Reabilitare Liceu Corneliu Medrea - Zlatna., prin suportarea
costurilor neeligibile ale proiectului, în sumă de 157.814,41 lei
HCL nr. 19/2015, cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat indicatorii tehnico
economici ai proiectului,, Reabilitare stradă Valea Morilor “ , faza DALI I.
HCL nr. 20/2015, cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat asigurarea
cofinanţare proiect ,, Reabilitare stradă Valea Morilor, prin suportarea costurilor
neeligibile ale proiectului în sumă de 75.457 lei.

SECRETAR
Zavragiu Adina

6

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR- 1572/16.02.2015.

PROCES VERBAL

Încheiat azi 16 februarie 2015 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 12 februarie 2015.

SECRETAR
Zavragiu Adina

7

