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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 4543/27.04.2015. 
 

PROCES VERBAL 
  
 Încheiat azi 22 aprilie 2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 
Zlatna. la şedinţă participă un număr de 14 consilieri din 15 aleşi. Lipseşte motivat d-na 
Medruţ Cristina. 

dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni 12.02 – 12.05.2015) 
 potrivit art 42 alin 5 din Legea nr. 215/2001 procesul verbal al şedinţei anterioare 
a fost pus la dispoziţia domnilor consilieri 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 mai apărut necesitatea de  a adopta încă un proiect: 
 - proiect de hotărâre privind marcarea cu titlu gratuit a cantităţii de 66,5 mc  
buştean lemn stejar, din pădurea aflată în proprietatea publică a oraşului Zlatna, pentru 
confecţionarea mobilierului necesar dotării noului sediu administrativ al autorităţilor 
publice locale amplasat în strada Piaţa Unirii nr. 1, oraş Zlatna, în baza Contractului de 
furnizare ,, Mobilier confecţionat din lemn stejar” încheiat cu SC Stoian Grup Siv SRL. 
 dl. primar – prezintă proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului  Local pe 
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 – rectificarea bugetului local este determinat de 
suplimentarea veniturilor la capitolele bugetului local unde s-au înregistrat încasări 
suplimentare faţă de prevederile aprobate iniţial , precum şi de introducerea în buget a 
sumelor aferente contractului  de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
pentru  obiectivul de investiţii ,, Centru de Informare Turistică “. Avem o cerere din 
partea Parohiei din satul Vîltori care solicită un sprijin financiar pentru reparaţie casă 
parohială. 
 dl. primar – acolo ar mai trebui 40.000 lei , au propun să le dăm 10.000 lei. 
 d-na tibea Eugenia –  eu am propus suma de 5.000 lei. Trebuie aplicată procedura 
ca la  fonduri pentru sport, prin depunere de proiecte. 
 d-na secretar -  trebuie să facem un ghid  de proiect al solicitantului şi după care 
se vor introduce în buget. 

d-na Tibea Eugenia – voi trece în buget suma  pentru parohie.  
dl. Primar – mai trebuie să pună uşi la parohie. 
dl. Buciuman Emil – să fie totul legal. 
dl. Puiuleţ Adrian -  vom face  ghidul pentru procedură. 
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d-na Tibea Eugenia -  atunci trec  în buget suma de 10.000 lei. 
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. 37/2015. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie 

la 31.03.2015. 
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 –  la nivelul trimestrului I an 2015 la încasări efective s-a 

înregistrat un procent de 63 %, iar la venituri proprii 88,79 %. 
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. 38/2015. 
dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind prelungirea cu 2,5 ani a unor 

contracte de închiriere pentru unele imobile aflate în proprietatea publică a Unităţii  
Administrativ – Teritoriale  -oraş Zlatna. 

d-na tibea Eugenia – şef Birou BFCIt 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 ?  14 consilieri 
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 39/2015. 
dl. primar – prezintă proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului 

Festivalului Internaţional de Film Etnografic ( FIFE) aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 32/26.03.2015. 

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. 
dl. Primar – în perioada festivalului vom inaugura şi noua clădire a Primăriei . în 

această perioadă se poate vizita clădirea de cine doreşte.  Este foarte frumoasă. 
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. 40/2015. 

 dl.primar - proiect de hotărâre privind marcarea cu titlu gratuit a cantităţii de 66,5 
mc  buştean lemn stejar, din pădurea aflată în proprietatea publică a oraşului Zlatna, 
pentru confecţionarea mobilierului necesar dotării noului sediu administrativ al 
autorităţilor publice locale amplasat în strada Piaţa Unirii nr. 1, oraş Zlatna, în baza 
Contractului de furnizare ,, Mobilier confecţionat din lemn stejar” încheiat cu SC Stoian 
Grup Siv SRL. 
 dl. Crişan Aurel – şef Birou Dezvoltare Investiţii prezintă raportul de avizare. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
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 dl. Primar -  am solicitate oferte de preţ pentru mobilier executat din stejar. Am 
organizate licitaţie şi avem un câştigători. S-a încheiat contract de servicii. Preţul este de 
380 euro din lemn de stejar, iar din PAL este  între 800 – 900 euro şi nu sunt trainice. 

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. 41/2015. 
Epuizîndu-se  proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi şi se trece la 

probleme curente. 
Se prezintă adresele Curţii de Conturi Alba : nr. 854/2015 – înregistrată la 

Primăria oraş Zlatna sub nr. 3772/2015; nr. 855/2014 – înregistrată la Primăriei sub nr. 
3773/2015; nr. 856/2015 – înregistrată la Primărie sub nr. 3771/2015; nr. 857/2015 – 
înregistrată la Primărie sub nr. 3774/2015. 

Se prezintă adresa nr. 4859/2015 a Prefecturii Alba înregistrată sub nr. 3062/2015 
prin care  transmite informare emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţie Publică. 

dl. Doncuţ Petru – informez că cetăţenii   solicită modificarea programul de 
tîrguri de animale şi anume acestea să fie câte două pe lună 

dl. Primar  - să punem  prima şi a treia sâmbătă din lună. 
dl. Demenic Daniel – să nu mai fie în aceiaşi zi cu Drâmbarul deoarece se 

suprapune şi atunci nu mai vin la noi cu animale, toţi merg la Drâmbar. De asemenea 
sunt solicitări de amenajare  parcări în faţa blocului  care să poată  fi închiriate de către 
locatari blocurilor. 

dl. Primar –  să facem un inventar, după care vom scoate la licitaţie spre 
închiriere. 

dl. Bunea Ioan – referitor la terenurile achiziţionate de la cetăţenii din satul Feneş 
pentru  pârtia de schi, se mai fac plăţi pentru contracte de vânzare- cumpărare ? 

dl. Primar – da, dar în funcţie de suprafeţe. Sunt foarte multe demersuri de făcut. 
Trebuie să stea  30 zile  afişat cererea de intenţie a cetăţeanului  pentru vânzarea 
terenului, după care se fac alte demersuri, notar,  OCPI etc. 

dl. Bunea Ioan – cu drumul de la Feneşasa , în ce stadiu suntem ? 
dl. Primar – se fac în continuare demersuri pentru reglementarea actelor. 
dl. Puiuleţ Adrian – aduc mulţumiri Primăriei pentru sprijinul acordat elevilor 

care au participat la unele activităţi turistice. Propun să facem o întâlnire cu deputaţii de 
Alba pentru rezolvarea problemelor legate de distrugerile făcute de animale sălbatice- 
mistreţi. 

dl. Primar -  să încercăm să schimbăm legea.  Trebuie mărită cota de împuşcare. 
Pentru acest lucru  asociaţiile de vânătoare ar trebui să facă un recensământ a acestor 
animale şi prezentate mai departe la forurile superioare şi în funcţie de acest lucru se 
poarte mări cota de împuşcare.  

dl. Medrea Ioan – referitor la  amenajare parcări , noi am mai încercat, dar este 
destul de deficitar , pe strada principală nu se pot face parcări deoarece mulţi vin la 
cumpărături şi nu au unde  opri maşina. 

dl. Primar – vom analiza situaţia  să vedem cum o rezolvăm. 
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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 Puiuleţ Adrian           ing. Zavragiu Adina  
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 4543/27.04.2015. 
 

MINUTA 
  
  Şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna. la şedinţă participă un 
număr de 14 consilieri din 15 aleşi. Lipseşte motivat d-na Medruţ Cristina. 

dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni 12.02 – 12.05.2015) 
în cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri şi anume : 
 

  HCL nr. 37/2015 cu 14 voturi pentru părin care s-a aprobat rectificarea Bugetului  
Local pe anul 2015. 

 HCL nr. 38/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat  Contul de execuţie la 
31.03.2015. 

 HCL nr. 39/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat prelungirea cu 2,5 ani 
a unor contracte de închiriere pentru unele imobile aflate în proprietatea publică a 
Unităţii  Administrativ – Teritoriale  -oraş Zlatna. 

 HCL nr. 40/2015 cu 14  voturi pentru prin care s-a aprobat completarea 
Regulamentului Festivalului Internaţional de Film Etnografic ( FIFE) aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 32/26.03.2015. 
 HCL nr. 41/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat marcarea cu titlu 
gratuit a cantităţii de 66,5 mc  buştean lemn stejar, din pădurea aflată în proprietatea 
publică a oraşului Zlatna, pentru confecţionarea mobilierului necesar dotării noului 
sediu administrativ al autorităţilor publice locale amplasat în strada Piaţa Unirii nr. 1, 
oraş Zlatna, în baza Contractului de furnizare ,, Mobilier confecţionat din lemn stejar” 
încheiat cu SC Stoian Grup Siv SRL. 

 
 

SECRETAR 
Ing. Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 4543/27.04.2015. 

 
PROCES VERBAL 

 
 
 Încheiat azi 27  aprilie 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 22 aprilie 2015. 
 

SECRETAR 
Ing. Zavragiu Adina  


