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 Încheiat azi 29 octombrie 2015 în şedinţa  publică ,,de îndată” a Consiliului 
Local al oraşului Zlatna. la şedinţă participă un număr de  12 consilieri  din totalul de 
15 aleşi. Lipsesc motivat : Buciuman Emil, Florea Florin, Borza Iosif. 
 dl. Puiuleţ Adrian –preşedinte de şedinţă ales pe trei 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  spre aprobare. 
  Cine este pentru ?  12 consilieri 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli 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 implică  bugetul local şi lista de 
investiţii. La  două obiective de investiţii, respectiv Casa de Cultură şi Biserica din 
Feneş a trebuit suplimentat pentru accesare fonduri europene.  Trebuie  actualizate 
faza DALI şi P.T.. ca urmare  a faptului să cei 6000 lei prevăzuţi pentru achiziţionare 
cântar auto nu sunt suficienţi , putem renunţa la ei. 
 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. 96/2015. 
 Ne mai fiind alte probleme de discutat 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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  Şedinţei  publice ,,de îndată” a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 
29 octombrie 2015. La şedinţă participă un număr de  12 consilieri  din totalul de 15 
aleşi. Lipsesc motivat : Buciuman Emil, Florea Florin, Borza Iosif. 
 În cadrul şedinţei a fost adoptată următoarea hotărâre: 
HCL nr. 96/2015 cu 12 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2015. 

 
 
 

SECRETAR 
Ing. Zavragiu Adina 
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 Încheiat azi 02 11 .2015 cu afişării pe tabela de asişaj a procesului verbal şi 
minuta şedinţei publice ,, de îndată”  a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data 
de 29 octombrie 2015. 
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Ing. Zavragiu Adina 

 
 


