ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 9853/06.08.2015

PROCES VERBAL
Încheiat azi 30 iulie 2015 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului
Zlatna,. La şedinţă participă un număr de 12 consilieri. Lipsesc motivat domnii : Florea
Florin , Demenic Daniel, Teişan Sorin.
Dl. Clo9nţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni.
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 ?
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 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectiv ului de investiţii ,, Sistematizare verticală acces auto şi pietonal
str Horea - faza DALI.
dl. Crişan Aurel – şef Birou Dezvoltare Investiţii prezintă raportul de
specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Crişan Aurel – în acest proiect sunt prevăzute lucrări de pavaj, amenajare
şanţuri acoperite cu dale, zone verzi. Toate apele pluviale vor fi colectate.
dl. Primar - în faţa clădirii unde a funcţionat Zlatmin a fost executată o
platformă de beton care este mai înaltă şi toată apa pluvială se scurge, acest lucru
trebuie corectat. Se vor face lucrări de excavare şi nivelare de nivel. Sperăm ca în
urma licitaţiei să scadă valoarea.
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. 71/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor, actualizat 2015.
d-na Uitteorheve Janette - inspector Protecţie civilă prezintă raportul de
specialitate.
dl. Buciuman Emil - preşedinte comisie de specialitate prezintă raportul de
avizare.
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. 72/2015

dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului ac
tualizat al Festivalului Naţional de Interpretare a Romanţei ,, Te-aştept pe acelaşi drum
– În memoriam Valer Ponoran.
dl. Buciuman Emil - preşedinte comisie de specialitate prezintă raportul de
avizare.
d-na Bogdan Cosmina – referent Casă de cultură, prezintă raportul de specialitate.
dl. Primar – regulamentul nu are modificări semnificative înafară de marele
premiu care devine 4500 lei pentru creşterea atractivităţii.
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. 73/2015.
Ne mei 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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MINUTA

Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 30 iulie
2015. La şedinţă participă un număr de 12 consilieri. Lipsesc motivat domnii : Florea
Florin , Demenic Daniel, Teişan Sorin.
Dl. Clo9nţa Nicolae – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărârii:
HCL bnr. 71/2015 cu 12 voturi pentru prin care s-a aprobat indicatorii tehnicoeconomici ai obiectiv ului de investiţii ,, Sistematizare verticală acces auto şi pietonal
str Horea - faza DALI.
HCL nr. 72/2015 cu 12 voturi pentru prin care s-a aprobat Planul de analiză şi
acoperire a riscurilor, actualizat 2015.
HCL nr. 73/2015 cu 12 voturi pentru prin care s-a aprobat Regulamentul
actualizat al Festivalului Naţional de Interpretare a Romanţei ,, Te-aştept pe acelaşi
drum – În memoriam Valer Ponoran.

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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PROCES VERBAL
Încheiat azi 06.08.2015 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 30 iulie 2015.

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina

