ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 5414/11,05,2015.

PROCES VERBAL

Încheiat azi 05.05.2015 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului
Zlatna , la şedinţă participă un număr de 10 consilieri, Lipsesc motivat: Bunea Ioan,
Medrea Ioan, Buciuman Emil, Demenic Daniel, Nechifor Petru.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe 3 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 consilierilor în timp util. Ne fiind completări se supune la vot.
Cine este pentru ?
10 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 adoptării a încă unui proiect
de hotărâre şi anume:
- proiect de hotărâre privind tarifele de acces la bazinele de înot, realizate în
cadrul obiectivului de investiţii “ Reabilitarea fostei albii a râului Ampoi”;
se supune la vot ordinea de zi completată.
Cine este pentru ?
10 consilieri
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind desemnarea solicitantului şi
acordarea mandatului de reprezentare al oraşului Zlatna pentru reprezentantul legal al
solicitantului în vederea depunerii şi implementării proiectului SPRIJIN
PREGĂTITOR
PENTRU
ELABORAREA
STRATEGIEI
DE
DEZVOLTARELOCALĂ A ASOCIAŢIEI GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ
VALEA AMPOIULUI VALEA MUREŞULUI ( GAL VA – VM) 2014 – 2020.
dl. Buciuman Emil - preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Puiuleţ Adrian - trebuie să continuăm colaborarea cu GAL VA-VM deoarece
putem obţine finanţări.
dl. Clonţa Nicolae - cotizaţia a scăzut, pe noi ne avantajează , este între 5500 –
6000 lei, vom primi comunicare de la asociaţie cu suma exactă.
d-na secretar - noi trebuie să desemnăm un reprezentant care să se ocupe de toate
documentaţiile legate de strategie.
dl. Clonţa Nicolae – şi noi trebuie să facem un plan de strategie locală.
d-na secretar –fără o strategie locală nu se mai poate solicita fonduri de finanţare.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
10 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 42/2015.
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dl.primar – prezintă proiect de hotărâre privind tarifele de acces la bazinele de
înot, realizate în cadrul obiectivului de investiţii “ Reabilitarea fostei albii a râului
Ampoi”;
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Puiuleţ Adrian – propunerile sunt foarte bine gândite
dl. Clonţa Nicolae – pentru copii cu rezultate deosebite la şcoală propun intrare
gratuită la ştrand.
dl. Puiuleţ Adrian - eu propun pentru cei cu premii I, II , III, să aibă 5 intrări la
ştrand pe sezon.
d-na secretar – atunci vom adăuga încă un articol cu aceste propuneri.
dl. Puiuleţ Adrian - liceul va face un tabel cu elevii premianţi care vor beneficiar
de aceste scutiri.
Se supune la vot,.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
10 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr., 43/2015.
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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MINUTA

Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna . La şedinţă
participă un număr de 10 consilieri, Lipsesc motivat: Bunea Ioan, Medrea Ioan,
Buciuman Emil, Demenic Daniel, Nechifor Petru.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni ( 12. 02 – 12.05.2015)
HCL nr. 42/2015 cu 10 voturi pentru prin care s-a aprobat desemnarea
solicitantului şi acordarea mandatului de reprezentare al oraşului Zlatna pentru
reprezentantul legal al solicitantului în vederea depunerii şi implementării proiectului
SPRIJIN
PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE
DEZVOLTARELOCALĂ A ASOCIAŢIEI GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ
VALEA AMPOIULUI VALEA MUREŞULUI ( GAL VA – VM) 2014 – 2020.
HCL nr., 43/2015 cu 10 voturi pentur prin care s-au tarifele de acces la bazinele
de înot, realizate în cadrul obiectivului de investiţii “ Reabilitarea fostei albii a râului
Ampoi”;

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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PROCES VERBAL

Încheiat azi 11 mai 2015 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primăriei oraşului
Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
oraşului Zlatna din data de 05.05.2015.
SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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