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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 14242/10.11.2015. 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat azi 05 noiembrie 2015 în şedinţa publică ordinară a Consiliului 
Local al oraşului Zlatna. 
 La şedinţă participă un număr de 13 consilieri din totalul de 15 aleşi. 
Lipsesc motivat : Nichifor Petru şi Puiuleţ Adrian. La şedinţă mai participă dl. 
Cristea Alexandru – cetăţean sat Valea Mică. 
 dl. Teişan Sorin – decanul de vârstă al consilierilor informează că dl. 
Puiuleţ Adrian  care a fost ales preşedinte de şedinţă pe perioada de 3 luni * 
23.09./23.12.2015)lipseşte motivat solicită propunere pentru alegerea 
preşedintelui pentru şedinţa de astăzi. 
  Potrivit art 42alin 5 din Legea 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 al şedinţei anterioare. 
 dl. Primar –  prezintă ordinea de zi şi informează Consiliul Local că de la 
data înmânării materialelor de şedinţă a mai apărut necesitatea adoptării a încă 6 
proiecte de hotărâre , după cum urmează: 

- proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
şedinţa de astăzi; 

- proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2015; 
- proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei de primă înscriere a 

imobilului înscris în Inventarul Domeniului  public al oraşului Zlatna 
la poziţia 631 – 644, Anexa  12 la HG 974/2002; 

- proiect de hotărâre privind susţinerea financiară, reprezentând cazare şi 
masă, pentru un grup de 60 personalităţi care participă la Congresul 
Spiritualităţii Româneşti, în perioada 28 noiembrie 2015 – 1 decembrie 
2015; 

- proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unei autospeciale pentru 
pompieri, second hand de la Organizaţia Blythswood Care din Scoţia; 

- proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Primar, în calitate de 
reprezentant al oraşului Zlatna, cu mandat special vă voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară,, Apa 
Alba “, în numele şi pe seama Consiliului Local al oraşului Zlatna, 
aprobarea primirii de noi membrii în asociaţie. 

Se supune la vot ordinea de zi completată. 
 Cine este pentru ?  13 consilieri 
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În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi. 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru şedinţa de astăzi. 
d-na secretar – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Buciuman Emnil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului 

Local prezintă raportul de avizare. 
 dl. Teişan Sorin – decanul de vârstă al consilierilor informează că dl. 
Puiuleţ Adrian  care a fost ales preşedinte de şedinţă pe perioada de 3 luni ( 
23.09./23.12.2015)lipseşte motivat, solicită propunere pentru alegerea 
preşedintelui pentru şedinţa de astăzi. 

dl. Buciuman Emil – propune pe dl. Medrea Ioan – preşedinte pentru 
şedinţa de astăzi. 

 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. 
97/2015. 
 dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale 
pentru anul 2016. 
 d-na Ţibea Eugenia -  şef Serviciu  Financiar Contabil – prezintă raportul 
de specialitate. 
 dl. Doncuţ Petru – secretar comisie de specialitate a Consiliului Local, 
deoarece dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de comisie lipseşte motivat, prezintă 
raportul de avizare. 
 d-na Ţibea Eugenia -  codul fiscal a fost modificat prin legea 227/2015. 
Prima modificare în cod fiscal se referă la impozite. Acestea se calculează 
diferit. De asemenea baza de impozitare a fost modificată. De la 1  ianuarie 2016 
fiecare proprietar trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere pentru tipul 
de clădire  pe care îl deţine. Potrivit noului cod fiscal reducerea de 50 % 
acordată pentru zona defavorizată  rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă  se 
mai acordăm sau nu această reducere. Propunerea care  am făcut-o este valoarea 
minimă din Codul Fiscal fără aplicare de majorări. 
 dl. Primar -  să facem un calcul  şi să  majorăm impozitele cu 70 %, căci 
reducerea de 50 % este criminală , nu putem asigura finanţarea lucrărilor. 
 d-na Tibea Eugenia -  face un calcul de impozitare la locuinţa proprie. 
 dl. Racz Ieno –  exemplul este foarte exagerat pentru noul impozit care va 
fi. Eu nu sunt de acord cu aceste propuneri şi eu zic să fie de 65 %. 
 dl. Doncuţ Petru -  ce vor face oamenii dacă nu au bani ? 
 dl. Primar -  să se facă un calcul , din care să rezulte  o creştere de 25 % 
faţă de cel de anul acesta. 
 dl. Demenic Daniel – eu susţin  propunerea domnului primar. 
 d-na Tibea Eugenia – ce a apărut nou este vorba de clădirile părăsite şi 
neîngrijite  impozitul  poate fi  de 500 %. De asemenea impozitul pe auto  dacă 
este vândut în anul curent, acesta se plăteşte de fostul proprietar până la finele 
anului. Bonificaţia de 10 % pentru achitarea impozitului până la 31 martie 
rămâne neschimbată. 



 3 

 dl. Clonţa Nicolae – impozitul pe teren extravilan va fi mai mare. 
 dl. Borza Iosif -  vă rog să-mi permiteţi să părăsesc şedinţa, acuma am 
primit telefon , am deces în familie,  şi  sunt de acord cu  votul pe care-l dă dl. 
Clonţa Nicolae şi pentru mine   pentru toate hotărârile care vor urma. 
 dl.- Racz Ieno – să nu mai majorăm impozitele , lumea nu poate  plăti. 
 dl. Primar  - atunci nu mai facem nimic. 
 d-na Ţibea Eugenia -  în continuare dă citire la unele taxe speciale: taxa 
edilitară 20 lei, taxa  căsătorie  100 lei, iar cele oficiate în afara sediului   să fie 
300 lei. Taxa pentru cei care nu au contract de salubritate rămâne ca pentru cei 
care au încheiat contract de  salubritate. Taxa pentru cei care deţin  utilaje şi 
folosesc drumurile publice. 
 d-na secretar – trebuie să stabilim taxă de tonaj pentru utilaje. 
 dl. Primar – acuma este de 5 tone/osie. În Feneş  se va strica drumul dacă 
o să vină maşini de tonaj mai mare. Trebuie să anulăm  hotărârea cu taxele de 
tonaj, că au fost aprobate greşit.  
  Cine este pentru eliminare taxă  tonaj ? 
    Pentru ? 13 consilieri 
 d/na  Tibea Eugenia – trebuie să aprobăm taxa pentru clădiri şi terenuri 
neîngrijite şi se poate cu până  la 500 %. Aici trebuie dată o hotărâre prin care se 
va stabili  regulamentul de constatare şi cine va urmări aceste clădiri şi terenuri 
neîngrijitre. 
 dl. Primar – eu propun 100 % 
 dl. Doncuţ Petru – să nu păţim cu aceste taxe aşa cum am pătit cu 
ştrandul. 
 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. 98/015. 

dl. primar – prezintă proiect de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei  
tehnice de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 70580. 

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 –  prin schimbarea destinaţiei clădirii ,, şcoală veche” a 

apărut necesitatea de a separa şi cele două curţi.  
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. 

99/2015 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind radierea dreptului de 

ipotecă legală înscrisă în Cartea Funciară nr. 70481 a oraşului Zlatna. 
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului 

Local prezintă raportul de avizare. 
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dl. Primar -  este vorba de ipotecă pusă de noi pe terenul şi staţia de tratare 
a apei. Apa CTTA  doreste să  obţină fonduri pentru modernizarea acestei staţii. 
Noi trebuie să ridicăm această ipotecă prin hotărârea de astăzi 

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. 

100/2015. 
dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre privind documentaţia de atribuire 

a serviciului de transport public local de persoane. 
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
dl. Clonţa Nicolae – 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 ?  13 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 

101/2015. 
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului 

înscris în CF 72666 – Zlatna din Domeniul Public al oraşului nZlatna în 
Domeniul Privat al oraşului Zlatna. 

dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportulm de specialitate. 
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 

prezintă raportul de avizare. 
d-na secretar –este  notificare depusă de dl. Perţa Vladimir care solicită 

teren în antură confiorm Legii 10/2001. a văzut diferite amplasamente şi a fost 
de acord cu un teren aflat în satul Izvorul Ampoiului. 

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.  

102/2015. 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind constituire comisiilor de 

concurs şi soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului vacant de 
inspector de specialitate, gradul debutant, în cadrul Aparatului Permanent al 
Consiliului  Local. 

d-na Sătmărea Marcela – inspector Compartiment Resurse Umane – 
prezintă raprtul de specialitate. 

Dl. Buciuman Emil – preeşedinte 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 ?  13 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 

103/2015. 
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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 – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului Local 
prezintă raportul de avizare. 

d-na Ţibea Eugenia -  am primit alocate de la AJFP Alba pentru 
învăţământ şi mpersoane cu dizabilităţi. Se modifică doar anexa 1 al bugetului. 

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. 

104/2015. 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei 

de primă înscriere a imobilului înscris în inventarul Domeniului public al 
oraşului Zlatna, la poziţia 631 – 644, Anexa nr. 12 la HG 974/2002. 

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 – este vorba de curtea şi clădirea spitalului. 
 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. 

105/2015. 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind susţinerea financiară, 

reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 60 personalităţi care pareticipă la 
Congresul Spiritualităţii Româneşti, în perioada 28 noiembrie 2015 – 1 
decembrie 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 – am  cuprins în buget suma de 15000 lei 
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. 

106/2015. 
dl. Primar  - prezintă proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unei 

autospeciale pentru pompieri, second hand, de la Organizaţia Blythswood Care 
din Scoţia. 

dl. Primar – am primit  acestă maşină din Scoţia, este cu volan pe dreapta. 
Şoferii noştii vor merge la  Floreşti unde vor fi instruiţi. 

d-na secretar -  cei din Suedia  au  pus o condiţie şi anume ,  şoferii să fie 
instruiţi de ei pentru modul de folosire a acestei maşini. 
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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. 

107/2015. 
dl. primar – prezintă proiect de hotărâre privind acordarea uniui mandat 

special  repreuentantului Consiliului Local al oraşului Zlatna în Adunarea 
generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ,, Apa Alba „ pentru a vota. 

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 ?  13 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 

108/2015. 
Epuizându-se proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi se trece la 

probleme curente. 
 Se prezintă  raportul de activitate pe perioada 01.10.2015 – 11.10.2015 a 

Serviciului Poliţie Locală. 
dl. Buciuman Emil -  aduc din nou în discuţie pericolul de accidente legat 

de lucrarea de indiguire lîngă locuinţa mea. Copii şi oamenii se urcă pe diguri şi 
se pot întîmpla accidente. Trebuie luate măsuri de protecţie. 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            SECRETAR  
CONSILIER Medrea Ioan                          ing. Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 14242/10.11.2015. 

 
 

MINUTA 
 
 
  Şedinţei  publice ordinară a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data 
de 5 noiembrie 2015. 
 La şedinţă participă un număr de 13 consilieri din totalul de 15 aleşi. 
Lipsesc motivat : Nichifor Petru şi Puiuleţ Adrian. La şedinţă mai participă dl. 
Cristea Alexandru – cetăţean sat Valea Mică. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

HCL nr. 97/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa de astăzi. 
  HCL nr.98/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-au aprobat impozitele şi 
taxele locale pentru anul 2016. 

 HCL nr.99/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat însuşirea 
Documentaţiei  tehnice de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 70580. 

 HCL nr. 100/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat radierea 
dreptului de ipotecă legală înscrisă în Cartea Funciară nr. 70481 a oraşului 
Zlatna. 

HCL nr. 101/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat documentaţia 
de atribuire a serviciului de transport public local de persoane. 

HCL nr. 102/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat trecerea 
imobilului înscris în CF 72666 – Zlatna din Domeniul Public al oraşului nZlatna 
în Domeniul Privat al oraşului Zlatna. 

HCL nr. 103/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat constituire 
comisiilor de concurs şi soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului 
vacant de inspector de specialitate, gradul debutant, în cadrul Aparatului 
Permanent al Consiliului  Local. 

 HCL nr. 104/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat rectificarea 
Bugetului Local pe anul 2015. 

HCL nr. 105/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat însuşirea 
documentaţiei de primă înscriere a imobilului înscris în inventarul Domeniului 
public al oraşului Zlatna, la poziţia 631 – 644, Anexa nr. 12 la  



 8 

 HCL nr. 106/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat susţinerea 
financiară, reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 60 personalităţi care 
pareticipă la Congresul Spiritualităţii Româneşti, în perioada 28 noiembrie 2015 
– 1 decembrie 2015. 

HCL nr. 107/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat acceptarea 
donaţiei unei autospeciale pentru pompieri, second hand, de la Organizaţia 
Blythswood Care din Scoţia. 

HCL nr. 108/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat acordarea 
unui mandat special  repreuentantului Consiliului Local al oraşului Zlatna în 
Adunarea generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ,, Apa Alba „ 
pentru a vota. 

 
 

SECRETAR  
Ing. Zavragiu Adina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9 

 
 

ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 14242/10.11.2015. 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 10 noiembrie 2015 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primpriei 
oraş Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei publice   ordinară a Consiliului 

Local al oraşului Zlatna din data de 05 noiembrie 2015. 
 
 

SECRETAR 
Ing. Zavragiu Adina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  


