ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 13238/19.10.2015
PROCES VERBAL
Încheiat azi 15 octombrie 2015 în şedinţa ordinară publică a Consiliului Local al
oraşului Zlatna. la şedinţă participă un număr de 13 consilieri din totalul de 15 aleşi,
lipsesc motivat : Bunea Ioan şi Medruţ Cristina.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni( 23 .09. – 23.12.2015)
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.
Cine este pentru :
13 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal.
dl. Primar - informează Consiliul Local că de la data înmânării materialelor de
şedinţă a mai apărut necesitatea adoptării a încă unui proiect de hotărâre după cum
urmează:
- proiect de hotărâre privind participarea oraşului Zlatna, în calitate de
superficiar, la constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra
terenului, înscris în CF 74877 – Zlatna, sub nr.top. iniţial 74877, în suprafaţă
de 2000 mp, proprietar tabular Composesoratul Urbarial ,, Valea Galaţului”.
Se supune la vot ordinea de zi completată.
Cine este pentru ?
13 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi.
dl. primar – prezintă proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local pe
anul 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 Tibea Eugenia rectificarea de astăzi este determinată de suplimentarea unor
credite primite de la Ministerul Mediului + 9078, suplimentarea unor credite deschise
prin MDRAP – pentru obiectivul de investiţii – modernizarea infrastructură rutieră
etapa I. De asemenea s-au suplimentat cheltuieli de personal cu acordarea unui spor de
15 % pentru radiaţii calculator. Pentru acest lucru am realizat măsurători şi din discuţii
ne încadrăm, aşteptăm rezultatele. Plafonul de salarii suportă aceste sporuri. La
investiţii au fost introduse 3 obiective, dar trebuie să găsim sursă de finanţare pentru
reabilitarea de blocuri.
dl. Crişan Aurel – a apărut ghidul de finanţare pentru reabilitare blocuri. Am
organizat şedinţe cu locatarii şi au fost de acord. Fiecare bloc trebuie să aibă asociaţie de
locatari. Costurile sunt : 60 % fonduri europene, 15 % - asociaţia de proprietari şi 25 %
Consiliul Local %
dl. Primar – sunt mulţi interesaţi, dar când le spui de asociaţie atunci se retrag.
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dl. Buciuman Emil - mulţi proprietari şi-au făcut reabilitarea pe cont propriu.
dl. Crişan Aurel – cererea de finanţare pentru biserica din Feneş este pe POR.
Aceasta este înscrisă în Patrimoniul Naţional.
dl. Primar – se face şi un proiect tehnic , acesta fiind un punctaj în plus.
dl. Crişan Aurel - am realizat SF pentru proiect turistic pârtia de schi şi bazin de
înot, dar Ministerul a aprobat doar pârtia de schi.
dl. Primar – pentru Casa de cultură ar fi în jur de 17 000 euro este o sumă foarte
mare, dar trebuie să terminăm lucrarea. Sper să câştigăm procesul cu firma care a
executat lucrarea, ne vom recupera banii înapoi.
Se supune la vot.
d-na secretar –cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 89/2015.
dl. Primar –p prezintă proiect de hotărâre privind Contul de execuţie la 30.09.2015.
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 Tibea Eugenia – la fiecare sfârşit de trimestru se aprobă contul de execuţie.
La venituri procentul de realizare este de 64,1 %, iar venituri proprii este de 85,69 %.
Anul acesta la ştrand s-a încasat aproximativ 90.000 şei . nu a fost un timp favorabil
pentru ştrand a plouat mult.
Se supune la vot.
d-na secretar –cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 90/2015.
Dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind Planul de ocupare a funcţiilor
publice, din cadrul Primăriei şi a Serviciilor publice înfiinţate în subordinea
autorităţilor publice locale Zlatna pentru anul 2016.
d-na Sătmărean Marcela – inspector resurse umane – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Buciuman EmiL – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – în fiecare an trebuie aprobat acest plan . am primit aviz de la
ANFP pentru funcţiile de anul viitor ( 2016).
Se supune la vot.
d-na secretar –cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 91/2015.
dl. primar – prezintă proiect de hotărâre privind Strategia de dezvoltare durabilă a
oraşului Zlatna în perioada 2015 – 2020.
dl. Crişan Aurel – şef Birou investiţii – prezintă raportul de specialitate.
dl.Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Crişan Aurel - UAT Zlatna a elaborat strategia de dezvoltare durabilă pentru
2015 – 2020 în colaborare cu Asociaţia Oraşelor din România. Au fost alese 100 de
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localităţi din Romania. La elaborarea acestei strategii au colaborat din partea UAT
Zlatna d-na Zavragiu Adina – secretar oraş Zlatna, Crişan Aurel – şef Birou Dezvoltare
Investiţii, Zlaczki Andrei – inspector, şi Ioniceanu Carmen – referent. Au fost mai multe
întâlniri cu reprezentanţii Ministerul Dezvoltării. S-au stabilit indicatori. Proiectele
cuprinse în strategie sunt: sistematizare str Horea, Valea Morilor. Modernizarea străzilor
secundare din sat Vîltori, centura de ocolire a oraşului etc. Strategia exprimă opţiunea
Consiliului Local de a aborda integrat fenomenul economic, social şi de protecţie a
mediului.
d-na secretar – trebuie implementat proiectul de hotărâre PUG , cel vechi a
expirat. Trebuie făcute presiuni pentru terminarea lui.
dl. Puiuleţ Adrian – la punctul 5 – turism să fie trecute : amenajare poteci
tematice.
dl. Crişan Aurel - se pot trece mai multe poteci cu o anumită sumă, în funcţie de
costuri.
dl. Puiuleţ Adrian – trebuie creat un Brand local.
dl. Crişan Aurel – strategia odată aprobată poate fi reactualizată în funcţie de
cerinţe. Dacă mai sunt şi alte propuneri ?
dl. Buciuman Emil – trebuie verificate firmele care fac exploatare de lemn.
dl. Crişan Aurel – aceste firme nu sunt ale noastre. În strategie pot fi trecute doar
obiectivele oraşului. Pentru fiecare obiect trebuie un proiect de dezvoltare.
dl. Puiuleţ Adrian – am putea iniţia un proiect de interzicere deschidere de
cariere.
dl. Racz Ieno – care sunt priorităţile de realizat anul viitor ?
dl. Primar – trebuie urmărit programul de finanţare european şi atunci putem
alege un proiect din strategia noastră. Îl felicit pe dl. Crişan Aurel pentru strategia făcut
, a fost felicitat şi la nivel înalt. A fost în Polonia ,iar strategia noastră a fost dată de
exemplu.
dl. Puiuleţ Adrian – la liceul din Zlatna este un cerc de elevi pe probleme de
turism înfiinţat de Consiliul Judeţean Alba. De aici putem să facem o bază legală de
recrutare voluntari pe diferite acţiuni şi pot face şi calificaţi ca voluntari.
dl. Primar - primarul oraşului Debica din Polonia a felicitat pe dl. Crişan Aurel
pentru modul de prezentare a strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Zlatna 2015 –
2020.
]
dl. Crişan Aurel – primarul din Debica a prezentat modul de rezolvare a
problemelor şi cum au reuşit să-şi revină după anii 1990. Ei nu mai au şomeri.
Se supune la vot.
d-na secretar –cvorumul este de ½+1
cine este pentru 13 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr, 92/2015.
dl. Primar . prezintă proiect de hotărâre privind Regulamentul de închiriere a
spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe
raza teritorial administrativă a oraşului Zlatna.
dl. VINţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul dea vizare.
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d-na secretar – noi avem un protocol de dare în administrare a şcolilor. Pentru
bunurile din proprietatea noastră, şcoala trebuie să ne dea un procent din încasări.
Şcolile au inventariate spaţiile care pot fi date spre închiriere.
dl. Puiuleţ Adrian – eu propun rezilierea contractului de administrare pentru sala
de sport, este un focar de infecţie, grupurile sociale sunt defecte. Terenul sintetic
trebuie schimbat, nu a fost întreţinut corespunzător, trebuia pus nisip.
dl. Racz Ieno –cei care au stricat să refacă.
dl. Primar – liceul nu are conducere ca lumea.
d-na secretar –mă simt responsabilă, fac parte din Consiliul de Administraţie al
Liceului. Trebuie să facem mai mult efort pentru întreţinerea acestor spaţii.
dl. Puiuleţ Adrian – eu cu voluntarii am mai făcut întreţinere, dar acuma văd că
nu se mai face nimic.
d-na secretar – procesul de învăţământ este foarte bun.
dl. Puiuleţ Adrian – nu contest procesul de învăţământ, dar pentru modul de
întreţinere a spaţiilor lasă de dorit.
dl. Primar – cine are cheia de la sala de sport ?
d-na secretar –nu ştiu.
Dl. Puiuleţ Adrian - au cred că dacă ar fi dat în administrare unei persoane fizice
autorizată , aceasta ar fi mai responsabilă.
dl. Buciuman Emil – cine greşeşte să plătească, dacă noi suntem proprietarii
trebuie să avem grijă.
dl. Puiuleţ Adrian – eu găsesc o persoană care va face fără bani, iar după 6 luni va
prezenta situaţia.
Dl. primar – eu aş lăsa încasările la acest PFA, nu trebuie să predea bani sau să
dea un procent din încasări.
dl. Demenic Daniel – să facem o sponsorizare din partea noastră a consilierilor
pentru zgura de pe terenul de tenis.
dl. Puiuleţ Adrian – sunt de acord cu propunerea liceului de închiriere spaţii, dar
mai puţin a sălii de sport şi a terenului sintetic de fotbal. Regulamentul mai poate fi
schimbat.
d-na secretar – da se poate modifica, trebuie stabilit procentul care se va întoarce
la bugetul local.
Se solicită propuneri de procent din încasări.
dl. Demenic – eu propun 50 % 50 % . tarife 0,08 lei/mp/oră, camere internat
1000 lei/cameră / lună.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 93/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind Studiul de fundamentare a
deciziei de concesionare a activităţii de transport public local de călători, alegerea
modalităţii de gestiune şi a comitetului de coordonare şi supervizare.
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 – trebuie să aprobăm studiul de fundamentare şi componenţa
comisiei.
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dl. Demenic Daniel – propun pe dl. Buciuman Emil.
dl. Buciuman Emil – nu accept propunerea. Să rămână propunerile din proiect.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 94/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind participarea oraşului Zlatna , în
calitate de superficiar, la constituirea dreptului de superficie, cu titlul oneros, asupra
terenului înscris în CF iniţial 74877 – Zlatna, sub nr,.top iniţial 74877, în suprafaţă de
2000 mp, proprietar tabular Composesoratul Urbarial ,, Valea Galaţiului "
dl. Crişan Aurel –şef Birou Dezvoltare Investiţii – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
dl. Primar – eu am discutat cu notarul şi putem înscrie în contract că putem da
toţi bani ( să trecem frază) în condiţiile în care se schimbă legislaţia) că se poate vinde
atunci proprietarul nu mai poate avea pretenţii. Pe acest teren dorim să facem staţia de
epurare.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 95/2015.
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece la probleme
curente.
dl. Demenic Daniel – când se face expertiza pentru terenul de la Profi pentru
extindere spaţii ?
dl. Primar – suntem în lucru.
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
ORAŞ ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 13238/19.10.2015
MINUTA
Şedinţei ordinară publică a Consiliului Local al oraşului Zlatna, din data de 15
octombrie 2015. La şedinţă participă un număr de 13 consilieri din totalul de 15 aleşi,
lipsesc motivat : Bunea Ioan şi Medruţ Cristina.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni( 23 .09. – 23.12.2015)
în cadrul şedinţei s-au adoptate următoarele hotărâri:
HCL nr. 89/2015 cu 13 voturi pentru, prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului
Local pe anul 2015.
HCL nr. 90/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat Contul de execuţie la
30.09.-2015.
HCL nr.91/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat Planul de ocupare a
funcţiilor publice, din cadrul Primăriei şi a Serviciilor publice înfiinţate în subordinea
autorităţilor publice locale Zlatna pentru anul 2016.
HCL nr. 92/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat Strategia de dezvoltare
durabilă a oraşului Zlatna în perioada 2015 – 2020.
HCL nr. 93/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat Regulamentul de
închiriere a spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar
de stat de pe raza teritorial administrativă a oraşului Zlatna.
HCL nr. 94/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat Studiul de
fundamentare a deciziei de concesionare a activităţii de transport public local de
călători, alegerea modalităţii de gestiune şi a comitetului de coordonare şi supervizare.
HCL nr. 95/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat participarea oraşului
Zlatna , în calitate de superficiar, la constituirea dreptului de superficie, cu titlul oneros,
asupra terenului înscris în CF iniţial 74877 – Zlatna, sub nr,.top iniţial 74877, în
suprafaţă de 2000 mp, proprietar tabular Composesoratul Urbarial ,, Valea Galaţiului "

SECRETAR
Ing Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 13238/19.10.2015

PROCES VERBAL

Încheiat azi 19.10.2015 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primăriei oraş
Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei ordinară publică a Consiliului Local al
oraşului Zlatna din data de 15 octombrie 2015.

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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