ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 8560/06.07.2015.
PROCES VERBAL

Încheiat azi 30 iunie 2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului
Zlatna. la şedinţă participă un număr de 14 consilieri. Lipseşte motivat dl. Borza Iosif.
dl. Ponoran Silviu – primarul oraşului Zlatna este plecat în delegaţie , iar
atribuţiile au fost preluate de dl. Clonţa Nicolae – viceprimar.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni.
Potrivit art 42 alin6 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. Clonţa Nicolae – prezintă ordinea de zi şi informează Consiliului Local că de
la data înmânării materialelor de şedinţă a mai apărut necesitatea adoptării a încă două
proiecte de hotărâre şi anume:
- proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Ortodoxe
din satul Izvorul Ampoiului, pentru completarea veniturilor proprii, în vederea
continuării lucrărilor la casa parohială, pentru finalizarea lucrărilor la instalaţia
de încălzire.
- Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Moldovan Aluna şeful
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – cadrul tehnic cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor.
Se supune la vot ordinea de zi.
Cine este pentru ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi.
dl. Clonţa Nicolae – viceprimar – 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 Tibea Eugenia - această rectificare se referă la introducerea în capitol
cheltuieli suma de 50 mii lei pentru reparaţia şcolilor.
dl. Clonţa Nicolae – avem 4 şcoli pe raza noastră care nu au amenajate grupurile
sociale, iar Inspectoratul Scolar Judeţean nu poate da avizul de funcţionare pentru
acestea.
d-na Tibea Eugenia - rectificarea este doar la lista de investiţii. Am mai
suplimentat pentru plata lucrări la noul sediu al Primăriei. Trebuie să plătim cota de 0,7
% lucrări construcţii la Inspectoratul de Construcţiu. Trebuzie sp facem reparaţiile
curente la şcoli şi să amenajăm cele 4 grupuri sociale la şcoli.
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dl. Clonţa Nicolae – cele 4 şcoli fără grupuri sociale sunt : Pirita, Galaţi, Valea
Mică şi Feneş.
dl. Demenic Daniel – trebuie să face o listă de priorităţi să nu lăsăm să se
distrugă.
d-na secretar – noi trebuie să îndeplinim toate măsurile impuse în procesul verbal
al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba.
d-na Tibea Eugenia – această rectificare am făcut-o partial, dacă mai intră bani
vom mai face o rectificare.
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. 55/2015.
dl. Clonţa Nicolae – viceprimar – prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal ( PUZ) ,, Construire refugiu montan “ , extravilan oraş Zlatna
– zona Săruni, F.N, judeţul Alba.
dl. Iancu Constantin - persoană cu atribuţii de arhitect şef – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialtiate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Puiuleţ Adrian - este o etapă preliminară. Trebuie scos terenul din extravilan
şi trecut în intravilan ca să putem construi acel refugiu. Facem proiect de construire şi
vom obţine toate avizele necesare pentru înscriere în cartea funciară.
d-na secretar – dl. Puiuleţ este fără drept de vot. Cvorumul este de ½+1. Se
supune la vot.
Cine este pentru ?
13 consilieri
Fără drept de vot 1 consilier
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 56/2015.
dl. Clonţa Nicolae – viceprimar – prezintă proiect de hotărâre privind însuşirea
Documentaţiei de dezmembrare a imobilului înscris în CF 71167 – Zlatna
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 aflat lângă firma d-lui Kirali şi care a
depus cerere de concesionare.
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. 57/2015.
dl. Clonţa Nicolae – viceprimar – prezintă proiectul de hotărâre privind
participarea oraşului Zlatna, ca membru fondator, la constituirea Asociaţiei Forumul
Montan din Romania – Filiala Alba.
d-na Gutt Adriana – 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
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În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 58/2015.
Dl Clonţa Nicolae – viceprimar prezintă proiect de hotărâre privind
acordarea unui ajutor financiar Bisericii Ortodoxe din satul Izvorul Ampoiului, pentru
completarea veniturilor proprii, în vederea continuării lucrărilor la casa parohială,
pentru finalizarea lucrărilor la instalaţia de încălzire.
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. Clonţa Nicolae – anul trecut a mai primit 10.000 lei.
d-na Tibea Eugenia - în buget am suplimentat cu 5.000 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. 59/2015.
dl.Clonţa Nicolae – viceprimar – prezintă Proiect de hotărâre privind numirea
doamnei Moldovan Aluna şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – cadrul
tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
d-na Moldovan Aluna – şef Serviciu Situaţii de urgenţă – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Loal
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. 60/2015.
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme
curente.
dl. Puiuleţ Adrian – trebuie să punem zgură pe terenul de tenis. Ar trebui să
trimitem o maşină la Ploieşti ca să aducem zgură, este mai ieftin.
dl. Buciuman Emil – eu am văzut la Alba în şanţurile cetăţii că a mai rămas, vă
vedem dacă Primăria Alba nu-l mai foloseşte poate ne dă nouă din el.
dl.Clonţa Nicolae –voi lua legătura cu cei de la Alba poate ne ajută. Am primit
adresă de la Asociaţia Ziariştilor sportivi că în perioada 3 – 5 iulie vin la Zlatna, poate
facem şi noi o echipă ca să jucăm cu ei. Câţi premianţi au fost anul acesta la şcoală.
d-na Zavragiu Adina – au fost 6 elevi cu media 10.
d-na medruţ Cristina – au fost 2 la scoala generală şi 4 la liceu.
dl. Demenic Daniel - domnul viceprimar într-o şedinţă anterioară şi-a luat
angajamentul că va pune un stâlp pentru curent electric din Podul lui Paul până la
Pătrîngeni, încă nu s-a realizat.
dl. Necgifor Petru – trebuie făcută umplutură de piatră pe drumul din Feneş care
este distrus de lucrările canalizare. Se distrug maşinile. Lângă familia Buţutui Iosif din
Feneş s-a răsturnat o remorcă cu lemne, a cedat drumul.
dl. Doncuţ Marius - si pe Valea Morilor ar trebui turnat beton . ar trebui să facem
un proiect pentru fonduri reparare drum.
dl. Clonţa Nicolae - să-l chemăm pe dl. Olteanu Aurel pentru explicaţii.
dl. Olteanu Aurel - trebuie refăcut drumul după ce se face terasamentul. La
sfârşitul lui august ar trebui să terminăm cu refacerea drumului.
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d-na secretar - la şcoala din Feneş se pot face racordurile la reţeaua de apă ?
dl. Olteanu Aurel - cred că până la începutul anului şcolar se pot realiza.
d-na Tibea Eugenia – pentru a face reparaţiile pe Valea Morilor trebuie făcut un
referat de necesitate pentru o cifă de beton.
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. 8560/06.07.2015.
MINUTA

Şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna, din data de 30 iunie
2015. La şedinţă participă un număr de 14 consilieri. Lipseşte motivat dl. Borza Iosif.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
HCL nr. 55/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2015.
HCL nr.56/2015 cu 13 voturi pentru privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
( PUZ) ,, Construire refugiu montan “ , extravilan oraş Zlatna – zona Săruni, F.N,
judeţul Alba.
HCL nr. 57/2015, cu 14 voturi prin care s-a aprobat însuşirea Documentaţiei de
dezmembrare a imobilului înscris în CF 71167 – Zlatna
HCL nr58/2015, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat participarea oraşului
Zlatna, ca membru fondator, la constituirea Asociaţiei Forumul Montan din Romania –
Filiala Alba.
HCL nr.59/2015 cu 14 vcoturi penetru prin care s-a aprobat acordarea unui ajutor
financiar Bisericii Ortodoxe din satul Izvorul Ampoiului, pentru completarea veniturilor
proprii, în vederea continuării lucrărilor la casa parohială, pentru finalizarea lucrărilor la
instalaţia de încălzire.
HCL nr. 60/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat numirea doamnei
Moldovan Aluna şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – cadrul tehnic cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
SECRETAR
ING. Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 8560/06.07.2015.

PROCES VERBAL

Încheiat azi 06 iulie 2015 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a procesului verbal şi
minuta şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 30 iunie
2015.
SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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