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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 12505/05.10.2015. 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi 30 septembrie 2015 în şedinţa  publică ordinară a Consiliului 
Local al oraşului Zlatna. 
 La şedinţă participă un număr de 15 consilieri. 
 La şedinţă mai participă dl. Cristea Alexandru Ioan din satul Valea Mică. 
 dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe 3  luni ( 23.09 – 
23.12.2015). 
 potrivit art 42 alin5 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 ?  15 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal. 
 dl. Primar – prezintă ordinea de zi şi înformează Consiliul Local că de la data 
înmânării materialelor de vot a mai apărut necesitatea   aprobării a încă două 
proiecte de hotărâre după cum urmează: 
 - proiect de hotărâre privind consumurile de carburant  pentru vehiculele 
aflate în dotarea Primăriei oraşului Zlatna şi serviciile înfiinţate în subordinea 
autorităţilor publice locale; 
 -  proiect de hotărâre privind modificarea unor posturi din Organigrama, 
Statul de funcţii şi numărul de personal al Aparatului de specialitate al Primarului, 
Serviciilor publice şi compartimentelor înfiinţate în subordinea autorităţilor publice 
locale. 
 Se supune la vot ordinea de zi completată. 
  Cine este pentru ?  15 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului  
Local pe anul 2015. 
 d-na Tibea Eugenia – şef Serviciu Financiar Contabil prezintă raportul de 
specialitate. 
 dl. Puiuleţ Adrian şi Clonţa Nicolae – preşedinţi ai comisiilor de specialitate a 
Consiliului Local prezintă raportul de avizare. 
 d-na Tibea Eugenia -  la această rectificare  s-a modificat lista de investiţii:   
am introdus sume pentru proiecte DALI pentru Şcoala generală Zlatna , Casa de 
cultură şi cămin cultural sat Galaţi.  Am suplimentat la cheltuieli materiale .bugetul 
se completează cu Anexa  1 C – credite de angajament;  am introdus sume pentru 
reparaţie vagon de epocă 
 dl. Clonţa Nicolae – ar trebui cuprinse sume pentru ridicări topo la şcoala 
generală sat Valea Mică . 
 d-na Tibea Eugenia -  aceste  sume intră pe cheltuieli materiale. 
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 se supune la vot 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
  cine este pentru ?  15 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă în care scop se adoptă HCL nr. 80/2015. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea art 2 al 
Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2015. 
 d-na Tibea 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 secretar – este vorba de  hotărârea 73/2015 prin care s-a modificat 
Regulamentul de organizare a Festivalului de Romanţe. Prefectura a solicitat  suma 
exactă  care se aprobă pentru acest festival, deşi această sumă a fost cuprinsă în 
Bugetul pe anul acesta. 
 Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este  de ½+1 
  cine este pentru ?  15 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, pin care se adoptă HCL nr. 81/2015. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea în continuare a 
reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie  al Liceului,, Corneliu Medrea “ 
Zlatna. 
 dl. Todorescu Aurel – jurist  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 ?  15 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, pin care se adoptă HCL nr. 82/2015. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind  aprobarea Contractului de 
asociere în participaţiune cu SC Transferoviar Călători SRL, în vederea efectuării 
probelor de traseu şi exploatării în comun a trenului turistic remorcat de locomotiva 
cu abur seria CFF N2 – 302. 
 dl. Todorescu Aurel – jurist – prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 dl. Primar – este foarte complicat să dai drumul la un tren. Această societate a 
fost de acord să facă o colaborare cu noi.  
  Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este  de ½+1 
  cine este pentru ?  15 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, pin care se adoptă HCL nr. 83/2015. 
 dl. primar – prezintă proiectul de hotărâre privind respingerea cererii nr. 
6/25.08.2015 a Asociaţiei de proprietari Bl 7 sc C, prin care solicită anularea 
articolului 2  al Hotărârii Consiliului Local nr. 77/218.08.2015. 
 dl. Todorescu Aurel – jurist – prezintă raportul de  specialitate. 
 dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
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 dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 d-na secretar – asociaţia de proprietari a depus  petiţii la mai multe instituţii: 
prefectură, Inspecţia  în construcţii. Prefectura a trimis petiţia spre rezolvare la 
Primăria Zlatna.  Au fost în control de la Inspecţia în Construcţii Alba  la care am 
participat şi eu  la vizita în teren. În urma aceste  inspecţii s-a făcut o notă de 
constatare în care s-au stabilit nişte măsuri. Am comunicat şi la asociaţia că astăzi se 
va discuta acest subiect, dar  vedeţi nu a venit nimeni din partea asociaţiei. În 
sesizare, asociaţia a făcut foarte multe erori referitor la situaţia din teren. 
 dl. Primar – reprezentantul de la  Inspecţia în Construcţii a fost foarte pornită 
pe noi, dar după ce  a văzut toate documentaţiile din Primărie referitor la 
autorizaţiile eliberate pentru SC Demenic Compani  SRL a lăsat-o mai moale. 
 D-na secretar – am făcut această trecere din domeniul public în privat pentru 
ca această societate să poată construi. 
 dl. Primar – de asemenea a mai sesizat că dl Demenic Daniel a votat, dar nu 
este adevărat, acest lucru a fost trecut şi în procesul verbal că nu are drept de vot, 
fiind conflict de interese. 
 dl. Buciuman Emil – nici  noi, consilieri nu suntem experţi în toate, dar sunt  
şef de birou   sau servicii care pot  da explicaţii şi documente care noi să putem lua o 
decizie corectă. 
 d-na secretar –dl. Demenic Daniel nu  are drept de vot. 
 Cvorumul este de ½+1 
  Cine este pentru ?  14  consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 84/2015. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre  privind însuşirea Protocolului de 
colaborare pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe raza oraşului Zlatna. 
 dl. Cărăbeţ Remus – agent în cadrul Serviciului Poliţie Locală, prezintă 
raportul de specialitate. 
 dl. Buciuman Emil – preşedinte  comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 dl. Primar -  la Serviciul Poliţie Locală avem 8 posturi,  din care 2 sunt 
ocupate , dar  vom mai angaja încă 4 persoane şi  vor fi şase în total. Am să-l rog pe 
dl. consilier  Medrea Ioan care a lucrat în sistem să  colaboreze în modul de 
organizare a acestui serviciu. Voi trimite la  cursuri de  specializare pe cei care vor fi 
angajaţi. 
 d-na secretar –  ar trebui un protocol în care cele două echipe mixte( Poliţie  
locală şi Poliţia orăşenească) să îndeplinească acţiunile cuprinse  în Regulamentul 
Poliţiei Locale. 
 dl. Primar – agentul nostru , Cărăbeţ Remus  este foarte bun, găseşte 
infractorii pe camerele de supraveghere şi ia măsuri  de sancţionare. 
 dl. Medrea Ioan -  agenţii ar trebui să depună zilnic raport de activitate cu 
acţiunile întreprinse. 
 dl. Racz Ieno – ar trebui  să-l depună lunar acest raport de activitate. 
 dl. Primar – se depune , dar mai rar. 
 d-na secretar – putem stipula acest lucru în protocol,  că dacă nu sunt depuse 
rapoarte lunare , atunci protocolul îşi încetează activitatea . 
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 dl. Demenic Daniel -  să se pună semne de  interzicere oprire în faţa şcolilor şi 
a grădiniţelor. Este o problemă  atunci când iasă copii de la şcoală. 
  Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este  de ½+1 
  cine este pentru ?  15 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, pin care se adoptă HCL nr. 85/2015. 
 dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de 
închiriere a Căminului cultural din satul Pirita. 
 Dl Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 
 dl.  Puiuleţ Adrian – dacă sunt şi alte propuneri faţă de cele propuse în 
proiectul de hotărâre? 
 dl. Nechifor Petru – să se facă proces verbal de predare -  primire la aceste 
cămine culturale cu cei care le închiriază.  
 dl. Racz Ieno -  eu propun suma de 30 lei/ oră. 
 dl. Puiuleţ Adrian – dacă mai sunt şi alte propuneri ? ne fiind alte propuneri 
supun la vot suma din proiect respectiv 50 lei. 
 d-na secretar -  cvorumul este de ½+1 
  Cine este pentru ?  -  
                           Împotrivă ?  14 consilieri   
         Abţineri ?   1 consilier ( Puiuleţ Adrian) 
 dl. Puiuleţ Adrian – motivez: nu pot evalua preţul consumului la energia 
electrică. 
 Se supune la vot propunerea de 30 lei/oră 
  Cine este pentru ?  14 consilieri 
                           Împotrivă ?  - 
                                     Abţineri ?          1 consilier ( Puiuleţ Adrian. 
 Cu majoritate de voturi se aprobă  în care scop se adoptă HCL nr. 86/2015  

dl.primar prezintă proiect de hotărâre privind consumurile de carburant  
pentru vehiculele aflate în dotarea Primăriei oraşului Zlatna şi serviciile înfiinţate în 
subordinea autorităţilor publice locale; 

dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliulu8I Local 

prezintă raportul de avizare. 
dl. Romoşan Valentin – eu propun un consum de 12,5   l/km 
dl. Puiuleţ Adrian -  expertiza depusă la dosar a fost făcută de un expert. 
Se supune la vot. 
d-na secretar  cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  15 consilieri 
în unanimitate de voturi se aprobă în care scop se adoptă HCL nr. 87/2015. 
dl.primar – prezintă proiect de hotărâre privind modificarea unor posturi din 

Organigrama, Statul de funcţii şi numărul de personal al Aparatului de specialitate al 
Primarului, Serviciilor publice şi compartimentelor înfiinţate în subordinea 
autorităţilor publice locale. 

d-na Sătmărean Marcela – inspector în cadrul Compartimentului de Resurse 
Umane prezintă raportul de specialitate. 
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dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 

d-na secretar -  este vorba de 3 modificări. Suntem descoperiţi  la Serviciul  
Public de Asistenţă Socială cu 2  posturi  - asistent social şi psiholog -. Ca să 
funcţionăm legal trebuie să angajăm 2 persoane. Am avut un contract de servicii cu 
un asistent social. mai este o solicitare din partea unui psiholog care ar dori să se 
angajeze pe post. Vom muta un post de la Resurse Umane la Dezvoltare Investiţii. 
Liceul C Medrea a comunicat numărul de posturi şi acestea  trebuie cuprinse în 
organigrama noastră aşa cum cere legea. 

Se supune la vot. 
d-na secretar  cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  15 consilieri 
în unanimitate de voturi se aprobă în care scop se adoptă HCL nr. 88/2015. 
Epuizându-se proiectele de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi se trece la 

probleme curente. 
dl. Cristea Alexandru Ioan – locuitor  sat Valea Mică -  ridic problema 

pîrîului din satul Valea Mică, care necesită amenajare, ori de câte ori vine apa mare, 
acesta provoacă pagube în gospodărie. Invit pe domnii consilieri să vină la faţa 
locului să vadă. Am făcut sesizări la mai  multe instituţii.  Ar trebui  decolmatat, dar 
Primăria văd că nu o interesează . Când plouă intră apă în fântână,  şi nu mai pot 
folosi apa. Nu pot să construiesc  nici un gard. Domnule primar aţi zis că veţi 
rezolva acest  lucru. Aţi primit bani pentru refaceri de albii, dar nu ai făcut nimic. 

dl. Primar -  nu, nu am primit bani de la Minister pentru investiţii.  
dl. Cristea Alexandru – ar trebui  un buldoexcavator să curăţăm această albie.  
dl. Primar -  nu pot cheltui bani publici, această lucrare este pe POR. 
dl. Cristea Alexandru – de ce aţi sistat lucrarea ? 
dl. Primat . atunci s-au terminat banii. Am cerut prelungiri pentru terminarea 

lucrării la Feneş. Pentru poduri şi pârâuri nu am primit bani. 
dl. Cristea Alexandru – este vorba de o zi de lucru cu buldoxcavatorul şi s-a 

rezolva problema. Vă rog să veni  să vedeţi la faţa locului. Votaţi tot, fără să 
contestaţi  nici un proiect. 

dl. Teişan Sorin – dacă nici la Valea Mică nu s-a făcut nimic, atunci ce să mai 
vorbim de alte zone.  

dl. Cristea Alexandru – canalizarea nu va merge nici odată.  
dl. Primar -  eu nu sunt aşa de negativist. Va merge.  
dl. Cristea părăseşte sala de şedinţe. 
 dl. Primar  - Domnule viceprimar de ce  nu – I răspunzi ? 
dl. Clonţa Nicolae – în calitate de viceprimar -  nu am cu cine să vorbesc este 

foarte recalcitrant . 
dl. Primar – această persoană jigneşte un consiliu local, luaţi atitudine. 
În continuare se prezintă: 
- procesul verbal de control efectuat de Prefectura Alba pentru anii 2012 – 

2015. 
dl. Racz Ieno – fac întrebare : de ce ambulanţa vine aşa de greu câns este 

solicitată ? 
dl. Teişan Sorin –dacă este o singură ambulanţă atunci nu poate face faţă. 
dl. Racz Ieno – vedeţi dacă nu mai avem spital în oraş. 
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d-na secretar – vom face o adresă la Serviciul Judeţean de ambulanţă ca să 
asigure transportul bolnavilor. 

dl. Primar – eu am propus  la Consiliul Judeţean Alba  ca să facem  un spital 
mai mic doar cu 10 paturi, dar am fost refuzaţi. Nu este o problemă pentur noi să 
susţinem un spital mai mic. În Cîmpeni şi Abrud sunt 2 spitale, dar la Zlatna nu este 
nici  un mod de acordare a unor servicii medicale.  

dl. Demenic Daniel şi Racz Ieno – să facem un memoriu la Ministerul 
Sănătăţii pentru redeschiderea spitalului la Zlatna. 

ne mai fiind alte probleme şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a încheiat 
prezentul proces verbal. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      SECRETAR 
Consilier Puiuleţ Adrian                     ing. Zavragiu  Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 12505/05.10.2015. 
 

MINUTA 
 
  Şedinţei  publice ordinară a Consiliului Local al oraşului Zlatna din  data de 
30 septembrie 2015. 
 La şedinţă participă un număr de 15 consilieri. 
 dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe 3  luni ( 23.09 – 
23.12.2015). 
 în cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 HCL nr. 80/2015 cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea 
Bugetului  Local pe anul 2015. 
  HCL nr. 81/2015 cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat modificarea art 2 
al Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2015. 
  HCL nr. 82/2015 cu 15 voturi prin care s-a aprobat desemnarea în continuare 
a reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie  al Liceului,, Corneliu Medrea “ 
Zlatna. 
 HCL nr. 83/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat Contractul de 
asociere în participaţiune cu SC Transferoviar Călători SRL, în vederea efectuării 
probelor de traseu şi exploatării în comun a trenului turistic remorcat de locomotiva 
cu abur seria CFF N2 – 302. 
  HCL nr. 84/2015 cu 14 voturi pentru , 1 fără drept de vot, prin care s-a 
aprobat respingerea cererii nr. 6/25.08.2015 a Asociaţiei de proprietari Bl 7 sc C, 
prin care solicită anularea articolului 2  al Hotărârii Consiliului Local nr. 
77/218.08.2015. 
 HCL nr. 85/2015 cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat însuşirea 
Protocolului de colaborare pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe raza 
oraşului Zlatna. 
 HCL nr. 86/2015 cu 14 voturi pentru, 1 abţinere prin care s-a aprobat 
stabilirea tarifului de închiriere a Căminului cultural din satul Pirita. 

 HCL nr.87/2015 cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat consumurile de 
carburant  pentru vehiculele aflate în dotarea Primăriei oraşului Zlatna şi serviciile 
înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale; 

HCL nr.88/2015 cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat modificarea unor 
posturi din Organigrama, Statul de funcţii şi numărul de personal al Aparatului de 
specialitate al Primarului, Serviciilor publice şi compartimentelor înfiinţate în 
subordinea autorităţilor publice locale. 

 
SECRETAR 

Ing. Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 12505/05.10.2015. 

 
 

PROCES VERBAL 
 Încheiat azi 05.10.2015 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primăriei 
oraşului Zlatna a procesului verbal , minuta şi a unui număr de  9  rapoarte de  
avizare ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local al oraşului Zlatna pentru 
şedinţa din 30 septembrie 2015. 

 
 

SECRETAR 
Ing-. Zavragiu Adina  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
   
 


