ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR.8186/25.06.2015

PROCES VERBAL
Încheiat azi 18 iunie 2015 în şedinţa ,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului
Zlatna. la şedinţă participă un număr de 12 consilieri. Lipsesc motiva domnii: Nechifor
Petru, Florea Florin, Teişan Sorin.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni ( 28.05.- 28.08)
Potrivit art 42 alin5 din Legea nr. 215/2001 procesul verbal a fost pus la
dispoziţia consilierilor în timp util. Ne fiind completări se supune la vot.
Cine este pentru ?
12 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal
dl. Primar – prezintă ordinea de zi şi o supune la vot.
Cine este pentru ?
12 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor recompense, în
bani, elevilor din învăţământul preuniversitar, de pe rara oraşului Zlatna, care au obţinut
media generală 10 în anul şcolar 2014 -. 2015.
d-na Ţibea Eugenia – şef Birou BFCIT prezintă raportul de specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Clonţa Nicolae – în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul acesta a fost
cuprins, dar Trezoreria Alba solicită hotărâre de consiliu local separată.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
12 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 53/2015.
Epuizându-se proiectul înscris pe ordinea de zi se trece la probleme curente.
Se prezintă :
- raport de specialitate al Biroului Dezvoltare – Investiţii care solicită aviz de
principiu pentru modificarea soluţiei privind epurarea apelor menajere din
cadrul proiectului;; Reabilitare şi extindere reţele de canalizare în oraşul
Zlatna” derulat prin MMAP – Convenţie 5541/2006.
Dl. Crişan Aurel – şef Birou DI – prin proiectul tehnic această staţie de epurare a
fost amplasată în sat Podu lui Paul. Şi este prevăzută să deservească o populaţie de
7500 de persoane. Până la ora actuală s-a realizat doar 28,34 % din valoare,
reprezentând lucrări de infrastructură. Dorim să împărţim în 2 capacităţi mai mici.
dl. Primar - am luat legătura cu specialişti care au găsit această soluţie de a
împărţi în 2 capacităţi mai mici . am primit acord şi din partea Ministerului de a face
acest lucru cheltuielile vor fi aceleaşi. Va trebui să aprobăm un nou SF actualizat.
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Terenul pe care va fi amplasat se află în sat Galaţi, pentru acest lucru va fi nevoie să
facem documentaţia de cumpărare a acestui teren.
Cine este pentru ? 12 consilieri
Se aprobă avizul de principiu.
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.8186/25.06.2015

MINUTA
Şedinţei ,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 18 iunie
2015. La şedinţă participă un număr de 12 consilieri. Lipsesc motiva domnii: Nechifor
Petru, Florea Florin, Teişan Sorin.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni ( 28.05.- 28.08)
în cadrul şedinţei a fost adoptată următoarea hotărâre:
HCL nr. 53/2015 cu 12 voturi pentru prin care s-a aprobat acordarea unor
recompense, în bani, elevilor din învăţământul preuniversitar, de pe rara oraşului Zlatna,
care au obţinut media generală 10 în anul şcolar 2014 -. 2015.

SECRETAR
Ing Zavragiu Adina
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PROCES VERBAL
Încheiat azi 25 iunie 2015 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a procesului
verbal şi minuta şedinţei ,, de îndată “ a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de
18 iunie 2015.
SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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