ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 6807/02.06.2015.

PROCES VERBAL
Încheiat azi 28 mai 2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului
Zlatna. la şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi. Lipseşte
motiva dl. Florea Florin Corneliu.
dl. Teişan Sorin – decanul de vârstă a consilierilor solicită propuneri pentru
alegerea preşedintelui de şedinţă.
dl. Medrea Ioan – propune pe domnul Clonţa Nicolae preşedinte pe trei luni.
Se supune la vot
Cine este pentru ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 44/2015.
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.
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 trei proiecte
de hotărâre şi anume:
- proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 29/2015, referitoare la
concesionarea imobilelor construcţie şi teren aferent înscris în CF 2587 sub
nr.top. 1536/2/1 în suprafaţă de 1364 mp;
- proiect de hotărâre privind cpmpletarea HCL nr. 30/2015 referitoare la
închirierea suprafeţei de 27 mp din imobilul situat în satul Feneş nr,. 3 judeţul
Alba, aparţinând Oraşului Zlatna – domeniul public.
- Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor pentru abonamentele de acces
la bazinele de înot din incinta complexului ,, Zlatna Sport Center”.
Se supune la vot ordinea de zi completată
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 Birou BFCIT – prezintă raportul de specialitate
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na Tibea Eugenia – această rectificare se referă la suplimentarea cheltuielilor
materiale pentru dotări, achiziţii şi altele, iar pentru Liceul din Zlatna sume pentru
achiziţionare licenţă la calculatoarele din dotarea liceului. Am mai suplimentat din
veniturile proprii cheltuieli pentru organizarea Festivalului FIFE. Am primit deja
sponsorizări pentru festival care trebuie introduse în buget. Pentru dotorile din noua
primăriei am transferat sume din cheltuieli investiţii la obiecte de invetar.pentru sala de
şedinţe vom achiziţiona o plasmă care va funcţiona şi pe calculator.
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dl. Primar – am achiziţionat plasme unde vom afişa toate informaţiile necesare
publicului legat de activitatea desfăşurată pe fiecare birou. Tot aici pe plasmă vor fi
afişate toate informaţiile necesare pentru completarea cererilor de către cetăţeni pentru
obţinerea de documente . mai trebuie să achiziţionăm calculatoare performante pentru
toate birourile. Vom face reţea între birouri.
Se supune la vot.
Dna secretar – cvorumul este de ½+1
Cine este pentru ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 45/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie la
31.12.2014.
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 - în urma analizei la 31.12.2014 procentul de realizare la
venituri este de 37,69 %, iar la plăţi 51,50 în funcţie de încasările realizate.
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. 46/2015.
dl. Primar - prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi
al cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din
Unitatea Administrativ Teritorială – oraş Zlatna , aferente anului 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 ţibea Augenia – avem propunerile primite de la Liceu cu elevii care
beneficiază de burse, în buget am preconizat 20.000 lei, iar cuantumul acestora este de
15.mii 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. 47/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar
Bisericii Ortodoxe din satul Vîltori.
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.
dl. Primar – am găsit cadrul legal pentru acordarea acestor sume.
d-na Tibea Eugenia - noi am prevăzut în buget aceste sume, dar Trezoreria Alba
cere hotărâre de Consiliu separat pentru acest lucru.
dl. Clonţa Nicolae - aceşti bani le trebuie pentru unele finisări şi pentru uşi.
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. 48/2015.
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dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind cotizaţia oraşului Zlatna,
aferentă anului 2015. Datorată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sabubris
Alba”
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.
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. 49/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului de
expertiză tehnică judiciară în dosar nr. 4942/176/2014.
dl. Todorescu Aurel – jurist - prezintă raportul de specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – în anul 1962 s-a făcut un schimb de teren între Primăria Zlatna şi
AGVPS Bucureşti. În arhiva noastră am găsi acte prin care ei solicitau un teren în
extravilanul localităţii Feneş pentru cel din Zlatna str Măgură. Acuma AGVPS doreşte
să anuleze acest schimb , deoarece ei spun că nu este ceea ce au dorit. După 1990 noi
am întreprins demersuri pentru proprietarii de locuinţe care s-au întabulat . În arhivă am
găsit acte prin care AGVPS a acceptat acest schimb de teren extravilan din sat Feneş.
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. 50/2015.
dl.primar – prezintă proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 29/2015,
referitoare la concesionarea imobilelor construcţie şi teren aferent înscris în CF 2587
sub nr.top. 1536/2/1 în suprafaţă de 1364 mp;
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 – am primit o adresă de la Prefectură
cu nr.
5716/2/G/SJ/20.05.2015 prin care solicită aprobarea modelului de contract şi a preţului
de pornire a licitaţiei. Noi aceste lucruri le-am aprobat pri ncaietul de sarcini, dar
Prefectura solicită a aprobare distinctă pentru modelul de contract.
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. 51/2015.
dl.primar – prezintă proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 30/2015
referitoare la 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.
d-na secretar – sunt aceleaşi indicaţii ca la proiectul de mai sus.
Se supune la vot.
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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. 52/2015.
dl.primar – prezintă Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor pentru
abonamentele de acces la bazinele de înot din incinta complexului ,, Zlatna Sport
Center”.
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – tarifele de acces la ştrand au fost aprobate, dar trebuie să
aprobăm şi tarifele de abonament. Preţul prin abonament este mai mic şi acesta este
calculat pe zile pentru 30 sau 10 zile.
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. 53/2015.
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme
curente.
Se prezintă :
Raportul de specialitate a Serviciului SPGC prin care solicită avize de principiu
pentru cerere dlui Moguţ Alexandru care solicită închirierea unei suprafeţe de 16 mp în
incinta ştrandului pentru amplasare rulotă în vederea desfăşurării activităţii de comerţ
Se supune la vot pentru aviz de principiu. Cine este pentru ?
14
consilieri
Se aprobă avizul de principiu.
Raport de specialitate a Serviciului SPGC prin care prezintă cererea d-nei Kiraly
Dorina Ileana care solicită concesionarea unei suprafeţe de teren pentru amenajare
terasă în faţa spaţiului pe care aceasta îl deţine.
dl. Primar – eu zic că putem aproba , dar condiţia este să nu închidă accesul în
jurul clădirii. Se va face ceva frumos.
Se supune la vot avizul de principiu – cine este pentru ? 14 consilieri
Se aprobă avizul de principiu.
Raportul de specialitate a Serviciului SPGC prin care prezintă adresa SC
Financiar Urban care doreşte închirierea unui spaţiu în vechea primărie pentru
amenajarea unei casieri în vederea încasării facturilor la gunoi.
d-na secretar – poliţia a atenţionat firma că nu deţine un spaţiu cu protecţie
adecvat pentru această activitate. Dacă doriţi putem să completăm contractul de
concesionare cu acest spaţiu sau să facem dacă se poate face prin act adiţional.
dl. Primar – eu propun să acordăm spaţiul unde este acuma biroul de protecţie
civilă, are toate condiţiile, există uşă cu gratii.
dl. primar – vă rog să participaţi la acţiunile legate de inaugurarea noului sediu al
Primăriei. Veţi primi ecusoane cu inscripţia de consilier şi doresc implicarea
dumneavoastră în ziua inaugurării.
dl. Puiuleţ Adrian - aveţi un program desfăşurător ?
dl. Primar – da, avem.
dl. Puiuleţ Adrian – dacă este un program , atunci ştim ce trebuie să facem.
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dl. Primar – tot atunci vom inaugura şi trenul de epocă, vom pleca din Pătrîngeni
în jurul orei 13 ca să fim în Zlatna pentru orele 14 când încep festivităţile.
dl. Demenic Daniel – ridic problema cu strada Dumbrăviţei, se mai face ceva cu
părăul ?
dl. Primar – str Dumbrăviţei şi alte străzi din oraş sunt cuprinse în finanţare pe
investiţii, dar Ministerul a spus că doar pentru apă şi canalizare vom asigura fonduri.
Am primit sesizări şi de la cetăţenii acestor străzi, sper că vom reuşi în acest an să
finalizăm lucrările.
d-na secretar – prezintă pe scurt programul activităţilor din perioada 5 – 7 iunie
a.c care vor începe la orele 14, 00 şi vor ţine până seara., vor veni delegaţi din alte
primării . sunt foarte multe filme care participă la acest festival FIFE. De asemenea va
participa şi d-na Elisabeta Bostan regizor de filme. Am primit de la Compania
Naţională de Film trei compact discuri cu filme pentru copii care vor fi difuzate în
curtea noului sediu al Primăriei. Va fi lansare de carte benzii desenate şi în fiecare seară
va fi spectacol la stadion. Gala de film se va ţine pe stadion.
dl. Nichifor Petru – să fie mobilizaţi preoţii să participe la parada portului
popular cu cetăţenii din sat.
dl. Clonţa Nicolae – au fost ploi torenţiale , iar în Valea Mică a fost decolmatat
părăul care era în pericol să inunde satul. A murit o vacă. Informez că pădurarii doresc
să încaseze taxă de trecere cu animalele prin pădure. Pădurarul Stanciu din Valea Mică
a început deja să ceară bani cetăţenilor care au vaci şi trec prin pădure. Vă rugăm să vă
implicaţi în acţiunile legate de acest festival.
Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Clonţa Nicolae

SECRETAR
ing. Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 6807/02.06.2015.

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 28 mai 2015.
la şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi. Lipseşte motiva dl.
Florea Florin Corneliu.
Dl Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni 28 mai – 28 august
2015.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
HCL nr. 44/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a ales preşedintele de şedinţă pe
o perioadă de 3 luni ,în persoana dl Clonţa Nicolae
HCL nr. 45/2015 cu 14 voturi prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului de
Venituri şi cheltuieli
HCL nr. 46/2015 cu 14 voturi prin care s-a aprobat Contul de execuţie la
31.12.2014.
HCL nr. 47/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat numărul de burse şi al
cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din
Unitatea Administrativ Teritorială – oraş Zlatna , aferente anului 2015 .
HCL nr. 48/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat acordarea unui ajutor
financiar Bisericii Ortodoxe din satul Vîltori.
HCL nr. 49/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat cotizaţia oraşului
Zlatna, aferentă anului 2015. Datorată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,
Sabubris Alba”
HCL nr. 50/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat însuşirea Raportului de
expertiză tehnică judiciară în dosar nr. 4942/176/2014.
HCL 51/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat completarea HCL nr.
29/2015, referitoare la concesionarea imobilelor construcţie şi teren aferent înscris în CF
2587 sub nr.top. 1536/2/1 în suprafaţă de 1364 mp;
HCL nr. 52/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat completarea HCL nr.
30/2015 referitoare la închirierea suprafeţei de 27 mp din imobilul situat în satul Feneş
nr,. 3 judeţul Alba, aparţinând Oraşului Zlatna – domeniul public.
HCL nr. 53/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat stabilirea preţurilor
pentru abonamentele de acces la bazinele de înot din incinta complexului ,, Zlatna Sport
Center”.
SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 6807/02.06.2015.
PROCES VERBAL
Încheiat azi 02 iunie 2015 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a procesului verbal
şi minuta şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 28 mai
2015.
SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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