ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 3315/30.03.2015.
PROCES VERBAL

Încheiat azi 26 martie 2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului
Zlatna. La şedinţă participă un număr de 14 consilier din totalul de 15 aleşi. Lipseşte
motivat dl. Romoşian Valentin. La şedinţă mai participă un grup de cetăţeni din Zlatna .
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni.
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 Consiliul Local că retrage de pe
ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statul de funcţii şi
numărul de personal al Aparatului de specialitate al Primarului, Serviciilor publice şi
compartimentelor înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale. De asemenea, de
la data înmânării materialelor de şedinţă a mai apărut necesitatea adoptării a încă unui
proiect de hotărâre şi anume:
- proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai
proiectului ,, Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public pe
teritoriul UAT oraş Zlatna” faza DALI.
Se supune la vot.
Cine este pentru?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2015.
d-na Tibea 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 – suplimentarea veniturilor este determinată de încasări
suplimentare. Au fost alocate fonduri pentru investiţii pe mediu. Acestea au fost
repartizate pe obiective. De asemenea am prevăzut sume pentru hrana a doi poliţişti
locali.
d-na secretar - avem mai multe posturi.
dl. Primar – când se vor ocupa vom mai aloca fonduri.
d-na Tibea Eugenia – pot propune pentru 3 persoane. Am preconizat estimativ
pentru Festival FIFE suma de 20 mii lei surse proprii, pentru cazarea a unui număr de
elevi şi profesori din Basarabia suma de 8 mii lei, iar pentru cazarea unor ziarişti din
Asociaţia Ziariştilor Sportivi suma de 5 mii lei.
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dl. primar - pentru festival vom primi şi sponsorizări şi donaţii, poate că din
aceste sume vom putea suporta costurilor organizării acestui festival de film etnografic,
iar pentru cazarea ziariştilor, vom vedea.
d-na secretar - putem refuza.
dl. primar – aceşti ziarişti doresc să facă o promovare a oraşului nostru.
d-na Tibea eugenia – am suplimentat sume pentru procurare de echipamente de
calculator.
dl. primar – da, trebuie reînoite toate calculatoarele şi să cumpărăm şi programe
adecvate activităţii noastre.
d-na Sătmărean Marcela - compartiment resurse umane – solicit suplimentarea
cheltuielilor de personal pentru activitatea de asistent personal, deoarece trebuie să
asigurăm efectuarea concediului legal de către aceştia.
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. 22/2015.
dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind Planul de ordine şi siguranţă
publică al Poliţiei Locale Zlatna, pentru anul 2015.
dl. Cărăbeţ Remus - agent – 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. 23/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană
poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Poliţie Locală Zlatna.
dl. Cărăbeţ Remus – agent – 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. 24/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de eliberare a
Atestatelor de producător agricol şi Carnetelor de comercializare a produselor din
sectorul agricol.
d-na Vasile Mihaela – referent Compartiment agricol – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – nu mai sunt valabile certificatele de producător care se eliberau.
S-a modificat legea şi acuma se vor elibera atestate de producător şi carnete de
producător. Aceste imprimate sunt contra cost, iar pentru recuperarea sumelor prin care
noi le achiziţionăm am propus o taxă de eliberare a acestora. Puteţi să faceţi şi alte
propuneri. Prin adresa Consiliului Judeţean Alba înregistrată la Primăria oraşului
Zlatna sub nr. 1083/2015 ni se comunică preţul unui carnet de 12,4 lei cu TVA,
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respectiv 10 fără TVA, iar pentru eliberarea atestatului am preluat taxa pe care o
percepeam pentru eliberarea certificatului de producător.
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. 25/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind inventarierea terenurilor, din
proprietatea publică a Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna care se acordă
apicultorilor pentru amplasarea vetrei de stupină.
d-na Vasile Mihaela – referent compartiment agricol – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – prin Legea nr. 383/2013 trebuie să avem inventariate aceste
terenuri şi puse la dispoziţia celor care doresc să-şi amplaseze stupinele. Am identificat
2 terenuri, unul la fostul târg de animale şi unii la fosta scoală generală din Izvoru
Ampoiului.
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. 26/2015.
dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal (
PUZ),, Amplasare staţie concasare şi sortare agregate “ – oraş Zlatna, extravilan sat
Pătrîngeni
dl. Iancu Constantin - funcţionar cu atribuţii de arhitect şef, - prezintă raportul
de specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar - din eroare art 2 din proiect a rămas de la altă propunere. Am
solicitat aviz pentru PUZ de la Consiliul Judeţean pe care l-am primit. Voi corecta art 2
din hotărâre
dl. Primar – staţia se va amplasa lîngă cariera de exploatare ca să nu mai
provoace disconfort pentru populaţie.
dl. Buciuman Emil – eu nu sunt de acord cu această investiţie. Mă opun. Zlatna
nu câştigă nimic din acest lucru.
dl. primar - câştigăm impozitul pe salarii şi locuri de muncă.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
10 consilieri
împotrivă ?
3 consilieri ( Buciuman E, Demenic D, Racz I)
abţineri ?
1 consilier ) Medruţ Cristina
cu majoritate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 27/2015.
d-na Medruţ Cristina – motiv - nu am suficiente informaţii.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale, din
articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 102/25.09.2014.
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
3

dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar - este vorba de terenul de la Cinematograf . in hotărâre anterioară a
fost trecut pentru vânzare prin licitaţie şi trebuia trecut şi construcţii – magazii - .
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. 28/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind concesionarea imobilelor,
construcţie şi teren aferent, înscrise în CF 2587 sub nr.top. 1536/2/1, în suprafaţă de
2100 mp, proprietar tabular Oraşul Zlatna – Domeniul Privat.
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 – este vorba de terenul şi cabana Ghiocelul din Feneşasa.
Suprafaţa se va modifica din 2100 în 1364 mp.
Puiuleţ Adrian – propun să fie atribuite organizaţiilor non profit
dl. Vinţan Petru – nu putem obstrucţiona pe nimeni să participe la licitaţie.
dl. Racz Ieno – să punem clauze.
dl. Primar – eu nu fac pe lîngă lege, că mă leagă. Licitaţia se va organiza
conform legii.
dl. Buciuman Emil – noi nu putem să fim asociaţi ?
d-na secretar – vă rog faceţi propuneri pentru comisia de licitaţie
dl. demenic Daniel – propun pe dl. Buciuman Emil.
dl. Buciuman Emil –refuz
dl. Puiuleţ Adrian - propun pe dl. Nichifor Petru
dl. Primar – eu propun pe dl. Vinţan Petru , Corpade Dragos, Iancu Cosmin,
reprezentant ANAF, iar ca supleanţi pe dl. Clonţa Nicolae, şi Vlad Ana.
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. 29/2015.
dl. Primar –prezintă proiect de hotărâre privind închirierea suprafeţei de 27 mp
din imobilul situat în satul Feneş nr,. 3, judeţul Alba, aparţinând Oraşului Zlatna –
domeniul public.
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Puiuleţ Adrian – este pentru sediu Composesorat Piatra Caprei Feneş.
dl. Puiuleţ Adrian – propun ca din comisie să facă parte 2 consilieri şi anume:
Nichifor Petru şi Clonţa Nicolae.
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. 30/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor de închiriere
la unele maşini şi utilaje din dotarea SPGC.
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dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Vinţan Petru – a trebuit să modificăm tarifele, deoarece nu mai suntem
plătitori de TVA.
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. 31/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind Festivalul Internaţional de
Film Etnografic , ediţia a III-a
d-na Bogdan Cosmina – referent Casă de Cultură – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului local
prezintă raportul de avizare, cu următorul amendament : “obţinerea de surse finaciare
de 50 % din totalul cheltuielilor, din sponsorizări” – amendament semnat de 2 consilieri
şi anume dl. Buciuman Emil şi Racz Ieno.
dl. Primar – nu mai sunt de acord să plătesc din bugetul local dacă faceşi
asemenea amendamente. Aproape toate cheltuielile cu organizarea acestui festival
până acuma au fost acoperite din donaţii şi sponsorizări.
d-na secretar – acest amendament trebuie supus la vot, dacă trece atunci va fi
trecut un articol în hotărâre.
dl. Puiuleţ Adrian – după festival să fie prezentate toate veniturile şi cheltuielile
referitoate la organizarea festivalului
d-na Tibea Eugenia – şef Birou Financiar de fiecare dată am prezentat
veniturile şi cheltuielile.
Se supune la vot proiectul în forma propusă
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
12 consilieri
împotrivă ?
2 consilieri ( Buciuman Emil, Racz Ieno)
Cu majoritate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 32/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale
strecurată în coloana 5, rândurile 10,11 şi 12 din anexa la HCL 80/31.07.2014.
d-na Tibea Eugenia – şef Birou BFCIT – 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. 33/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind susţinerea financiară,
reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 30 tineri şi profesori îmsoţitori din
Basarabia, regiunile Cernăuţi şi Odesa – Ucraina, în perioada 17 – 24 iulie 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 - estimativ am propus 8.000 lei
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dl. Primar – asemenea solicitări au mai fost şi în anii trecuţi.
dl. Racz Ieno – s-a meritat ?
dl. Primar – am făcut un bine pentru nişte copii săraci şi am primit multe
mulţumiri din partea lor pentru modul de primire şi cazare. Au fost foarte fericiţi.
dl. Clonţa Nicolae – am participat şi noi la activităţile lor cu formaţi de dans din
Feneş, a fost ca un schimb de experienţă.
dl. Primar – nu ştim nici odată când aceste fapte bune se pot întoarce către noi.
Partea culturală nu trebuie neglijată. La Congresul Spiritualităţii se vorbeşte de noi.
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. 34/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind susţinerea financiară,
reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 15 persoane din Asociaţia Ziariştilor
Sportivi de Radio şi Televiziune din Romania, în perioada 3 – 5 iulie 2015.
d-na Tibea Eugenia – şef BFCIT prezintă raportul de specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului local prezintă
raportul de avizare.
Dl. Primar - această asociaţie doreşte să încheie un protocol cu oraşul nostru
prin care va promova localitatea noastră în mass – media din ţară şi în instituţiile unde
îşi desfăşoară participanţii activitatea .
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. 35/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind indicatorii tehnico economici ai
proiectului ,, Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public pe teritoriul
UAT –oraş Zlatna”, faza DALI.
dl. Crişan Aurel –şef Birou Dezvoltare Investiţii prezintă raportul de specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian - preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Primar – sistemul de iluminat nu mai corespund cerinţelor de calitate
conform Legii 10/1995. Pentru eficientizarea sistemului au fost iniţiate demersuri pentru
implementarea acestui proiect. Lămpile cu leduri fac o economie de 60 % din cheltuieli.
Această investiţie se poate finanţa prin fonduri europene
dl. Buciuman Emil – să fie lămpi de calitate.
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – vom primi certificate de garanţie
dl. Racz Ieno – în Purcăreaţă este o zonă fără becuri
dl. Vinţan Petru – acolo sunt 4 lămpi
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. 36/2015.
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme
curente.
Un grup de cetăţeni din oraşul Zlatna solicită remedierea transportului greu str
str Tudor Vladimirescu.
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dl. Cioce Petru – când se va rezolva acest lucru ?
dl. Primar – de 8 ani ne luptăm să rezolvăm această problemă. Când se termină
centura de ocolire a oraşului atunci şi această problemă se va rezolva. Sunt încă multe
acte de rezolvat referitor la terenul pe care află această centură. Mulţi proprietari şi-au
revendicat terenurile şi aici noi trebuie să intrăm pe întocmirea actelor de expropiere
dl. Sobaru Ionel – să fie puse restricţii de viteză.
dl. Primar – sunt puse la intrare în oraş, dar trebuie respectate.
dl- Sobaru Ionel – poliţia să urmărească acest lucru.
dl. Primar – Poliţia nu este subordonată Primăriei. Noi nu putem face restricţie de
tonaj, deoarace DN 74 aparţine drumurilor Naţionale.
dl. Buciuman Emil - conform normelor Uniunii Europene se poate face restricţie
la solicitarea Primăriei către Drumurile Naţionale.
dl. Puiuleţ Adrian – demersurile cu varianta sunt în lucru, se va rezolva.
dl. Primar – avem probleme cu finanţările pe investiţii pentru Programul Pilot şi
acuma am făcut cerere de trecere pe POS Mediu , întrunim toate condiţiile. Ministerul
Fondurilor Europene a fost de acord, dar Ministerul de Finanţe nu-l interesează. Am
făcut foarte multe memorii pentru aceste probleme. Am primit acordul pentru începerea
lucrărilor modernizare străzi sat Feneş. Verificarea documentaţiei durează foarte mult în
jur de 3 – 4 ani.
Se prezintă :
- raport de specialitate prin care solicită aviz de principiu pentru cererea de pusă
de SC Europeexpres SRL pentru concesionare teren în vederea amplasării unei
staţii de asfalt.
dl. Primar – terenul este amplasat după staţia de epurare.
dl. Puiuleţ Adrian - a mai fost o cerere din partea firmei, dar terenul solicitat la
aceea dată nu putea fi dat şi s-a găsit alt teren care a fost acceptat. Trebuie să dăm un
aviz de principiu.
dl. Demenic Daniel – trebuie gândit bine, că ne trezim cu cetăţenii care vor veni
la noi cu petiţii.
dl. Racz Ieno – mai sunt şi alte locuri unde poate fi amplasat. Ar fi pe variantă
unde a fost concentratul de la Ampelum
dl. Florea Florin – să nu mai dăm la nimeni nici un aviz şi atunci nu mai sunt
locuri de muncă.
Se supune la vot pentru aviz de principiu.
Cine este pentru ?
10 consilieri
Împotrivă ?
4 consilieri ( Buciuman E, Racz I, Bunea I,
Demenic D)
Se aprobă avizul de principiu.
- se prezintă raportul de specialitate şi cererea d-nei Mădean Eugenia din
Zlatna care solicită concesionarea unei suprafeţe de 27 mp teren pentru
amenajare unui salon de înfrumuseţare.
dl. Teişan Sorin – să aducă acordul vecinilor în scris că sunt de acord cu acest
salon.
d-na secretar – această persoană a mai depus o asemenea cerere şi I s-a cerut şi
atunci acordul în scris a vecinilor.
dl. Puiuleţ Adrian –până nu aduce acest acord nu se aprobă.
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dl. Puiuleţ Adrian – am o solicitare din parte unui cetăţean care are o maşină de
tonaj greu şi doreşte să-şi transporte material pentru construirea unei locuinţe, dar
pentru acest lucru ori de câtre ori doreşte să-şi transporte material trebuie să solicite
autorizaţie. Poate să depună o cerere pentru ce face transportul ca să nu mai fie obligat
să abţină autorizaţie ?
d-na secretar – o cerere aprobată este în afara legii conform Regulamentului.
dl. Primar – ar trebui să completăm acest regulament pentru cei care îşi
construiesc locuinţă.
d-na secretar – acest drum nu este reabilitat, deci nu există restricţie.
dl. Puiuleţ Adrian – ce se face cu Centrala Termică din str Decebal, este o
persoană care doreşte să facă o investiţie pentru un club pentru tineri.
dl. Primar – să vină să vedem ce doreşte să facă.
dl. Racz Ieno - când se face lucrările de la Feneşasa să nu obstrucţionăm
transportul lemnos făcut de Ocolul Silvic.
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
ing. Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 3315/30.03.2015.
MINUTA

Şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 26 martie
2015. La şedinţă participă un număr de 14 consilier din totalul de 15 aleşi. Lipseşte
motivat dl. Romoşian Valentin..
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri, după cum urmează:
HCL nr. 22/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2015.
HCL nr. 23/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat Planul de ordine şi
siguranţă publică al Poliţiei Locale Zlatna, pentru anul 2015.
HCL nr. 24/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat acordarea normei de
hrană poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Poliţie Locală Zlatna.
HCL nr.25/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat stabilirea taxei de
eliberare a Atestatelor de producător agricol şi Carnetelor de comercializare a
produselor din sectorul agricol.
HCL nr. 26/2015, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat inventarierea
terenurilor, din proprietatea publică a Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna
care se acordă apicultorilor pentru amplasarea vetrei de stupină.
HCL nr. 27/2015 cu 10 voturi pentru, 3 împotrivă, 1 abţinere, ăprin care s-a
aprobat Planul Urbanistic Zonal ( PUZ),, Amplasare staţie concasare şi sortare agregate
“ – oraş Zlatna, extravilan sat Pătrîngeni
HCL nr. 28/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat îndreptarea erorii
materiale, din articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 102/25.09.2014.
HCL nr. 29/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat concesionarea
imobilelor, construcţie şi teren aferent, înscrise în CF 2587 sub nr.top. 1536/2/1, în
suprafaţă de 1364 mp, proprietar tabular Oraşul Zlatna – Domeniul Privat.
HCL nr. 30/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat închirierea suprafeţei
de 27 mp din imobilul situat în satul Feneş nr,. 3, judeţul Alba, aparţinând Oraşului
Zlatna – domeniul public.
HCL nr. 31/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat stabilirea tarifelor de
închiriere la unele maşini şi utilaje din dotarea SPGC.
HCL nr. 32/2015 cu 12 voturi pentru 2 împotrivă, prin care s-a aprobat Festivalul
Internaţional de Film Etnografic , ediţia a III-a
HCL nr. 33/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat îndreptarea erorii
materiale strecurată în coloana 5, rândurile 10,11 şi 12 din anexa la HCL 80/31.07.2014.
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HCL nr. 34/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat susţinerea financiară,
reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 30 tineri şi profesori îmsoţitori din
Basarabia, regiunile Cernăuţi şi Odesa – Ucraina, în perioada 17 – 24 iulie 2015.
HCL nr. 35/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat susţinerea financiară,
reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 15 persoane din Asociaţia Ziariştilor
Sportivi de Radio şi Televiziune din Romania, în perioada 3 – 5 iulie 2015.
HCL nr. 36/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat indicatorii tehnico
economici ai proiectului ,, Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public
pe teritoriul UAT –oraş Zlatna”, faza DALI.

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 3315/30.03.2015.

PROCES VERBAL

Încheiat azi 30 martie 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 26 martie 2015.

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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