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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA  
ORAŞ ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 9852/05.08.2015. 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat azi 23  iulie 2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 
Zlatna. La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi. Lipseşte 
motivat Humaciu Ioana Paula.  
 d-na Cristea Cristina – contabil şef SC Financiar Urban – punct de lucru Valea 
Mică.  
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni.( 28.05 – 28 ,08.2015) 
 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. 
 Domnul primar prezintă ordinea de zi şi informează Consiliul Local  că retrage 
de la ordinea de zi punct 5 – proiect de hotărâre privind  achiziţionarea  unui teren în 
Domeniul Public al Unităţii  Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna, şi  completarea 
ordinii de zi cu încă 5 proiecte de hotărâre şi anume: 

- proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani 
şi 6 luni cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor, către Serviciul  
de Ambulanţă Judeţean Alba, a suprafeţei de 84 mp teren aferent imobilului 
,, Clădire spital “, aflat în Domeniul Public al oraşului Zlatna, poziţia 361 
anexa 12 la HG 974/2002, situat la adresa : Zlatna str Horea nr.1  judeţul 
Alba, înscris în CF 4125 cu nr.top 976 şi 977/1. 

- Proiect de hotărâre privind plata din Bugetul Local pe anul 2015, a sumei de 
5750 lei reprezentând cotizaţie aferentă anului 2015, datorată de UAT – 
oraş Zlatna în calitate de membru al Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală 
din zona Valea Ampoiului – Valea  Mureşului. 

- Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de 10 lei/zi /  umbrelă,  la 
închirierea umbrelelor care asigură protecţia solară în cadrul ştrandului din 
incinta complexului ,, Zlatna Sport Center. 

- Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei de primă  înscriere în  
cartea funciară a imobilului din oraşul Zlatna , FN, ,, Şoseaua de centură”. 

- Proiect de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei tehnică de parcelare a 
imobilului înscris în CF 70424 al localităţii Zlatna şi înscrierea în Cartea 
Funciară a loturilor nou formate. 

Se supune la vot ordinea de zi  
  Cine este pentru ?  14 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi. 
Domnul primar – prezintă proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local pe anul 2015.  
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d-na Ţibea 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 – rectificarea de azi se referă la suplimentare de fonduri 

pentru  reabilitare clădire Remiză PSI, reparaţii la şcoli şi grădiniţe în vederea 
obţinerii  autorizaţiilor de funcţionare, amenajare grupuri sociale la şcoli şi grădiniţe 
din satele aparţinătoare, achiziţionare seif  de valori pentru  dotarea casieriei 
Primăriei. De asemenea am propus 14, 5 mii lei în vederea achiziţionarii unui teren în 
satul Galaţi pentru  staţia  de epurare a apelor  reziduale. 

dl. Primar  - să vedem , nu putem cumpăra că este prea scump. Avem  proiect 
faza DALI pentru  grup social la şcoală  Valea Mică. 

d-na Tibea Eugenia – avem o sumă certă ca să o pot cuprinde  în buget. 
dl. Primar – nu,  dar nu este prea scumpă aproximativ  10.000 lei. 
dl. Bunea Ioan -  lucrările la Feneş se termină, mai trebuie făcut  soclu. 
dl. Romoşan Valentin  - la şcoala din Feneş trebuie făcute 2 parcări pentru 

cadrele didactice, deoarece nu au unde parca maşinile personale. Trebuie să rezolvăm 
acest lucru. 

dl. Primar  - trebuie lăsat ceva pentru investiţii  pentru  reabilitări de clădiri.  
d-na Tibea Eugenia – am  5000 lei 
dl. Primar – este puţin  ar trebui 10.000 lei 
d-na Tibea Eugenia – nu mai avem surse de venit. 
dl. Primar – avem multe clădiri care se distrug exemplu fosta clădire Zlatmin. 
Dl. Crişan Aurel -  clădirea de la Serviciul de gospodărie trebuie făcută 

reparaţie capitală. 
dl. Primar – nu avem bani pentru reparaţii capitale, dar trebuie să rezolvăm 

acoperişurile. 
dl. Crişan Aurel – dacă schimbăm în reabilitare atunci trebuie făcut proiect  
dl. Primar -  d-na Tibea  avem bani pentru majorarea salariilor cu 12 % 

începând cu luna iulie ? 
d-na Tibea Eugenia – pentru aproximativ 2 luni avem limită în buget şi putem 

acorda, după două luni s-ar putea să apară rectificarea bugetului de stat şi să ni se 
repartizeze fonduri. 

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. 61/2015. 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de 

Execuţie  la 30.06.2015. 
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  - şef BFCIT – în  fiecare trimestru se supune  spre 

aprobare contul de execuţie.   La încasări s-a realizat  în  procent de 36,57 % , iar 
pentru venituri proprii procentul de realizare este de 73,18 %. 

Se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
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  cine este pentru ?  14 consilieri 
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 62/2015. 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre  privind  completarea Inventarului 

Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna. 
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Crişan Aurel – şef Birou Dezvoltare Investiţii – prezintă raportul de 

specialtiate. 
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
dl. Medrea Ioan – trebuie să punem indicatori  rutieri pentru tonaj, 
dl. Crişan Aurel – fiind drum forestier nu  putem pune restricţie. 
dl. Primar – trebuie să punem o restricţie de tonaj 
d-na secretar – această propunere o vom face pentru şedinţa viitoare. 
dl. Puiuleţ Adrian – da, trebuie schimbat regulamentul referitor la transport. 
dl. Vinţan Petru – avem, o restricţie de 30 km /oră. 
dl. Primar – să vedem cât costă indicatoarele şi să le cumpărăm. 
dl. Clonţa Nicolae – putem să  cumpărăm ? 
d-na secretar – trebuie să citesc legea. 
d-na secretar  - cvorumul este  de 2/3 
 cine este pentru  ?  14 consilieri 
în unanimitate de voturi   se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 63/2015. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind indicatorii tehnico – 

economici ai proiectului ,, Modernizare remiză PSI “ faza DALI. 
dl. Crişan Aurel –şef  Birou D.I. – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Clonţa Nicolae –preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
dl. Clonţa Nicolae -   trebuie să facem acest lucru, iar noua remiză va fi pe 

strada Mărăşşti. 
dl. Primar – vom primi o maşină  de  pompieri din Scoţia. 
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. 64/2015. 
dl. Primar -  prezintă proiect de hotărâre privind majorarea tsrifului practicat 

pentru prestarea serviciului de salubrizare. 
Dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
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 -  cu  propunerea de   majorare a  acestui tarif  prezentată de SC 

Financiar Urban    nu sunt de acord  
domnii  consilieri –în cor – nici noi nu suntem de acord. 
dl. Primar – din nota de fundamentare depusă  rezultă că este o diferenţă de 70 

km  - Alba Iulia – Sibiu şi retur. Eu zic  să dăm această majorare pe o jumătate de an. 
Atenţionează pe d-na Tibea  să facă calculele pentru a stabili exact suma cu care  ar 
trebui majorată această taxă. 
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d-na Tibea Aurenia -  preţul este stabilit în funcţie de  cheltuielile materiale şi  
cheltuielile cu munca vie. 

dl. Primar – eu propun să majorăm cu maxim 1,5 lei. Noi plătim pentru cei care 
nu au încheiate contracte, deoarece acest gunoi este colectat de firmă. 

d-na Tibea Eugenia – trebuie să stabilim o taxă specială pentru recuperarea 
sumelor de la cei care nu au contract. O să vină Curtea de conturi şi ne va imputa 
aceste sume.  Noi  trebuie să recuperăm  aceşti bani. 

d-na secretar – această taxă este stabilită, noi trebuie să plătim acest gunoi. 
dl. Clonţa Nicolae – am  fost pe teren  cu cei abilitaţi , să facem  contract şi nu 

au deschis uşa.   Propun ca cine vine să plătească impozit să fie verificat dacă are 
contract pentru gunoi menajer. 

dl. Puiuleţ Adrian – trebuie amendaţi cei care nu au contract de gunoi . 
dl. Medrea Ioan – s-a fixat taxa pentru cei care nu au contract. Noi trebuie să 

depistăm pe cei care nu deţin acest contract şi atunci  ştim cu să facem demersurile 
pentru recuperarea sumelor. 

dl. Primar – taxa este stabilită noi trebuie să o încasăm. 
dl. Buciuman Emil – să vină un reprezentant al firmei să se justifice. 
d-na Cristea Cristina – contabil SC Financiar Urban – Punct de lucru Zlatna. 
dl. Clonţa Nicolae – cât se transportă la Sibiu ? 
d-na Cristea Cristina -  cam 120 tone pe lună. 
dl. Primar – câţi angajaţo aveţi ? 
d-na Cristea Cristina – 25 de angajaţi. 
dl. Primar – din calculele noastre a ieşit  1,30 lei fără  TVA 
dl. Buciuman Emil – sp fie verificate rapoarte şi an’tenţie la calcule. 
dl. Primar  - ar ieşi un preţ de 7,50 lei. 
dl. Medrea Ioan –propun amânarea discutării acest proiect.  
dl. Primar – ia legătura telefonic cu dl. Rîzea  - director SC Financiar Urban şi 

îl invită la şedinţă. Se ia o scurtă pauză până la sosirea acestuia 
dl. Rîzea Gheorghe – îmi cer scuze de întârziere – am două probleme:   
 1.cost cu redevenţa. În caietul de sarcini este trecută redevenţa procentual , nu 

este negociabilă. Eu plătesc redevenţa  din veniturile brute pe care le realizează firma. 
Eu returnez o parte din acest venit către Primărie. Eu plătesc 5 % din veniturile 
realizate. Dumneavoastră puteţi renunţa la redevenţă şi atunci nu mai plătim, atunci 
poate fi scoasă din tariful de colectare. Trebuie făcut act adiţional că renunţaţi la 
redevenţă, atunci si tariful va scade. 

2. referitor la fundamentarea cu munca vie. Transportul se face până la Sibiu, 
deci s-a mărit cu 70 km. Putem negocia preţul de transport. Marja de profil 
este de 5 %. Este nevoie de 2 şoferi deoarece traseul este mai mare cu 70 
Km.  Prin lege se impune conform inregistrării tahograf să fie 2 şoferi. 

Dl. Primar – vom face din nou calculele faţă de dumneavoastră şi teriful iasă 
mai mic . 

dl. Rîzea Gheorghe – cheltuielile materiale se compus din costul de transport   
de la Alba Iulia la Sibiu. Se prezintă punctual nota de fundamentare. 

Dna Tibea Eugenia -  din calcul reiese un majorare cu 1.89 lei. 
Dl. Rîzea – Aiudul a majorat tariful cu 5 lei. 
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dl. Primar – la noi gunoiul se sortează suntem singuri din judeţ care avem, 
staţie de sortare. Acuma de ce nu vine Abrudul şi Cîmpeniul  să ridicaţi  şi de la ei 
gunoiul. 

dl. Rîzea Gh -  da, am fost contactaţi de ei şi doresc să  transporte mai ieftin 
decâz fac ei la Sibiu. De la Garda de Mediu  doresc un e-mail cu primăriile care nu au 
hotărât tarifele majorate. 

dl. Primar – trebuie să privim lucrurile în ansamblu. 
dl. Rîzea Gh  -  domnul primar are dreptate , este singurul oraş care are staţie 

de sortare. Uniunea Europeană dă amenzi pentru ţările care nu face procentul din  
deşeuri reciclabile. Solicit sprijin ca populaţia să facă sortare de  deşeuri. 

dl. Medrea Ioan -  cetăţeanul are doar un tomberon, cum să facă  colectare 
selectivă ? 

dl. Rîzea – asigurarea cu recipiente se face de către autoritatea contractantă. 
dl. Primare -  sunt  locuinţe unde 5in 5 persoane 4 sunt angajaţi deci au de unde 

să plătească. 
dl. Rîzea Gh – eu propun un parteneriat între UAT şi operator, casierul nostru 

să încaseze şi taxa specială pentru dumneavoastră. Găsiţi o formulă să ca acesta să fie 
împuternici ca acesta să face aceste încasări. 

d-na secretar – pentru noi ar fi suficient o declaraţie  de la om care refuză să 
facă contract şi atunci noi îl impunem la impozite. 

dl. Primar – aţi venit la licitaţie cu un anumit  tarif şi acuma se mai adaugă  
acest cost  de transport către Sibiu. 

dl. Clonţa Nicolae – nu acceptăm  preţul făcut de dumneavoastră în nota de 
fundamentare. 

Dl. Rîzea Gh – ce am scris în nota de fundamentare este conform cu  realitatea 
dl. Clonţa Nicolae – eu propun un tarif de 1,78 lei 
dl. Buciuman Emil – dacă în trei luni costurile vor fi mai mici atunci daţi banii 

înapoi ? 
se supune la vot propunerea de 1,78 lei 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  12  consilieri 
                abţineri  ?            2 consilieri ( Puiuleţ Adrian , Nichifor Petru) 
Cu majoritatea de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.65/2015. 
dl.primar - prezintă proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o 

perioadă de 5 ani şi 6 luni cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor, către 
Serviciul  de Ambulanţă Judeţean Alba, a suprafeţei de 84 mp teren aferent 
imobilului ,, Clădire spital “, aflat în Domeniul Public al oraşului Zlatna, poziţia 361 
anexa 12 la HG 974/2002, situat la adresa : Zlatna str Horea nr.1  judeţul Alba, înscris 
în CF 4125 cu nr.top 976 şi 977/1. 

dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Buciuman  Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
dl. Primar –se va pune o clauză , în cazul în care avem nevoie de teren  , atunci 

se eliberează de construcţii. 
Se supune la vot 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
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 cine este pentru ?  14 consilieri 
în unanimitate de voturi se aprobă în care scop se adoptă HCL nr. 66/2015 
Dl.primar – prezintă Proiect de hotărâre privind plata din Bugetul Local pe 

anul 2015, a sumei de 5750 lei reprezentând cotizaţie aferentă anului 2015, datorată 
de UAT – oraş Zlatna în calitate de membru al Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală 
din zona Valea Ampoiului – Valea  Mureşului. 

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. 67/2015 
 
dl.primar – prezintă Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de 10 lei/zi /  

umbrelă,  la închirierea umbrelelor care asigură protecţia solară în cadrul ştrandului 
din incinta complexului ,, Zlatna Sport Center. 

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. 68 /2015 
 
dl.Primar – prezintă Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei de 

primă  înscriere în  cartea funciară a imobilului din oraşul Zlatna , FN, ,, Şoseaua de 
centură”. 

dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de soecialitate. 
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului local 

prezintă raportul de specialitate. 
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. 69 /2015. 
 
dl.primar – prezintă Proiect de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei 

tehnică de parcelare a imobilului înscris în CF 70424 al localităţii Zlatna şi înscrierea 
în Cartea Funciară a loturilor nou formate. 

dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului local 

prezintă raportul de specialitate. 
d-na secretar – este vorba  de 3 loturi care se formează. Firma d-lui Kilari 

doreşte să se extindă şi ar concesiona lotul cel mai mic adică loturi II. 
dl.  primar -   firma doreşte să facă o fabrică de saboţi pentru oameni.  Este 

necăjit că nu are pe cine  să angajeze. 
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d-na secretar – eu zic să scoatem la licitaţie aceste parcele ca să nu mai fie 
discuţii. 

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. 70 /2015. 
Epuizându-se proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi se trece la 

probleme curente. 
Domnul primar – prezintă următoarele  rapoarte şi informări: 
- raport privind starea economică şi de mediu în UAT – oraş Zlatna în anul 

2014, în conformitate cu prevederile art 63 al 3 lit a din Legea nr.  215/2001 
a administraţiei publice locale. 

- Raport privind modul de îndeplinire a  hotărârilor Consiliului Local în 
perioada 25 iunie 2012 – 31 decembrie 2014. 

- Raport privind starea economică , socială şi de mediu în UAT Zlatna , în 
anul 2014 în conformitate cu prevederile art 63 al.3 lit a din Legea 
nr.2152++1 a administraţiei publice locale. 

- Informare privind deplasarea la Bruxelles , la Comitetul Regiunilor Europei 
în perioada 30.06.2015. 

- Informare privind modul de soluţionare a sesizărilor şi petiţiilor în perioada 
01.01.2015 – 30.06.2015. 

- Rapoarte anuale de activitate ( 2012 – 2014) a Comisiilor  de specialitate a 
Consiliului Local al oraşului Zlatna 

Raport de specialitate a SPGC prin care solicită aviz de principiu pentru 
concesionarea  clădire în vederea  realizarării unui centru social  în fosta colonie de 
forte  speciale de către Biserica Apostolică a Credinţei în Isus Hristos.  

dl. Buciuman Emil – să facă ce scrie în cerere nu altceva. 
d-na secretar -  eu am o propunere, dacă am face noi un proiect de finanţare să 

amenajăm un astfel de centru ? 
dl. Primar – să mai amânăm discutarea acestei probleme pentru altă dată că 

poate facem noi ceva cu această clădire. 
dl. Demenic Daniel -  se poate găsi un birou pentru organizare APIA ? 
dl. Primar – da, începem demersurile 
- se prezintă adresa  Asociaţiei Ziariştilor Sportivi din România prin care 

mulţumeşte pentru   ospitalitatea oraşului şi a cetăţenilor.  
Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a 

încheiat prezentul proces verbal. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
Consilier Clonţa Nicolae                               ing. Zavragiu Adina  
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA  
ORAŞ ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 9852/05.08.2015. 
 

MINUTA 
 
 
 Şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 23 iulie 
2015. La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi. Lipseşte 
motivat Humaciu Ioana Paula.  
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni.( 28.05 – 28 ,08.2015) 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri, după cum urmează: 

HCL nr. 61/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a  aprobat  rectificarea 
bugetului local pe anul 2015.  

 HCL nr. 62/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat Contul de Execuţie  
la 30.06.2015. 

 HCL nr. 63/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat  completarea 
Inventarului Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna. 

 HCL nr. 64/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-au aprobat indicatorii tehnico 
– economici ai proiectului ,, Modernizare remiză PSI “ faza DALI. 

 HCL nr. 65/2015 cu  12 voturi pentru, 2 abţineri prin care s-a aprobat 
majorarea tarifului practicat pentru prestarea serviciului de salubrizare. 

 HCL nr. 66/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat darea în folosinţă 
gratuită, pe o perioadă de 5 ani şi 6 luni cu posibilitatea de prelungire prin acordul 
părţilor, către Serviciul  de Ambulanţă Judeţean Alba, a suprafeţei de 84 mp teren 
aferent imobilului ,, Clădire spital “, aflat în Domeniul Public al oraşului Zlatna, 
poziţia 361 anexa 12 la HG 974/2002, situat la adresa : Zlatna str Horea nr.1  judeţul 
Alba, înscris în CF 4125 cu nr.top 976 şi 977/1. 

HCL nr. 67/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat plata din Bugetul 
Local pe anul 2015, a sumei de 5750 lei reprezentând cotizaţie aferentă anului 2015, 
datorată de UAT – oraş Zlatna în calitate de membru al Asociaţiei Grupului de 
Acţiune Locală din zona Valea Ampoiului – Valea  Mureşului. 

HCL nr.68/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat tarifului de 10 lei/zi /  
umbrelă,  la închirierea umbrelelor care asigură protecţia solară în cadrul ştrandului 
din incinta complexului ,, Zlatna Sport Center. 

HCL nr.69/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat însuşirea 
documentaţiei de primă  înscriere în  cartea funciară a imobilului din oraşul Zlatna , 
FN, ,, Şoseaua de centură”. 

HCL nr. 70/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat însuşirea 
Documentaţiei tehnică de parcelare a imobilului înscris în CF 70424 al localităţii 
Zlatna şi înscrierea în Cartea Funciară a loturilor nou formate. 

 
SECRETAR 

Ing. Zarvagiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA  
ORAŞ ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 9852/05.08.2015. 

 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi 05 august 2015 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primăriei 
oraş Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei ordinare a Consiliului Local  oraş 
Zlatna din data de 23 iulie 2015. 

 
 

SECRETAR 
Ing. Zavragiu Adina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


