ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 12090/24.09.2015

PROCES VERBAL
Încheiat azi 23 septembrie 2015 în şedinţa ,, de îndată” a Consiliului Local
al oraşului Zlatna, la şedinţă participă un număr de 14 consilieri. Lipseşte motiva
dl. Florea Florin.
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 ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal.
dl. Primar – prezintă ordinea de zi şi o supune la vot.
Cine este pentru ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă.
d-na secretar – prezintă raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Teişan Sorin – decanul de vârstă al consilierilor solicită propuneri
pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
dl. Medrea Ioan – propune pe dl. Puiuleţ Adrian – ca preşedinte de şedinţă
pentru 3 luni. ( 23 .09. – 23.12.2015)
dl. Teişan Sorin – dacă sunt şi alte propuneri ?
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. 78/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2015.
d-na Ţibea Eugenia – şef Serviciu Financiar Contabil prezintă raportul de
specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na Ţibea Eugenia – sunt 3 probleme de discutat . Am făcut o rocadă la
investiţii : redistribuirea creditelor deschise între obiectivele de investiţii şi anume
am adăugat 500 mii lei pentru reabilitare şi extindere reţea de canalizare şi am
diminuat cu 500 mii lei la reabilitare ecosistem în zonele grav afectate de
poluare. Am acoperit fila de plan pe infrastructură. Pentru Festivalul de Romanţe
am început să primim deja sponsorizări. Am propus 30 mii lei , sperăm să ne
încadrăm. De la Centru de Cultură Augustin Bena am primit 16.000 lei, dar
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acestea nu intră în buget. Aceste sume sunt pentru premiile care se acordă
câştigătorilor.
dl. Primar – cât ai lăsat la ecosistem ?
d-na Tibea Eugenia – 1.800 lei.
dl. Primar - în octombrie vom mai primi bani. În trei zile se vor termina
lucrările pe canalizare şi apă.
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. 79/2015.
Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentru care
s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Puiuleţ Adrian

SECRETAR
ing. Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 12090/24.09.2015

MINUTA
Şedinţei ,, de îndată” a Consiliului Local al oraşului Zlatna, din data de 23
septembrie 2015. La şedinţă participă un număr de 14 consilieri. Lipseşte motivat
dl. Florea Florin.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni 23.09.23.12.2015.
în cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri.
HCL 78/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat alegerea
preşedintelui de şedinţă pe trei luni în persoana dl. Puiuleţ Adrian.
HCL nr.79/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea
Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015.

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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PROCES VERBAL
Încheiat azi 24 septembrie 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 23 septembrie 2015.

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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