ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 15293/7.12.2015.
PROCES VERBAL
Încheiat azi 24 noiembrie 2015 în şedinţa publică extraordinară a
Consiliului Local al oraşului Zlatna
La şedinţă participă un numnăr de 11 consilieri din totalul de 15 aleşi.
Lipsesc motivat: Humaciu Ioana, Nechifor Petru, Medruţ Cristina M, 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 ?
11 consilieri
În unanimitate de votzuri se aprobă procesul verbal.
Dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni ( 23 09
2015- 23 12 2015)
dl. Primar – prezintă ordinea de zi şi o spune la vot.
Cine este pentru ??
1 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 dea vizare.
d-na Tibea Eugenia – şef Servciciu Financiar Contabil rectificarea de
astăzi este determinată de alocarea din partea Consiliului Judeţean Alba 200
mii lei şi sume pentru învăţâmântul special. Am propus fonduri de finanţare
pentru programe POR şi 5000 lei pentru Biserica Reformată Zlatna necesare
pentru reparaţia acesteia.
dl. Primar - la POR trebuie să dăm banii, că-i vom primi înapoi.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
11 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
109/2015.
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dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici ai proiectului ,, Sistematizare verticalkă
acces auto şi pietonal Cămin Cultural Feneş şi loc localitatea Feneş „, faza
DALI.
dl. Crişan Aurel - şef Birou Dezvoltare investiţii prezintă raportul de
specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian –preşedinte comisie de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
dl. Crişan Aurel - este vorba de terenul din faţa căminului cultural şi
blocul din sat Feneş şi dorim să amenajăm o parcare şi rigolă de apă. Dorim
să cumpărăm restul de teren din faţa blocului de locuinţe şi vom extinde
amanajarea . cumpărarea terenului se va face de la Laslău Sofia şi Ion.
dl. Primar – am vorbit cu fiica lui Sofia, care locuieşte în America şi a
fost de acord, dar acuma s-a răzgândit. Să vedem ce vom face în continuare.
Se supune la vot.
d-na secretar cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
11 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
110/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea spre
închiriere, apartament nr. 10 amplasat în Blocul ANL solicitantului Roşca
Stefan Marian.
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – 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 ?
11 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
111/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea spre
închiriere, apartament nr. 8 amplasat în Blocul ANL solicitantului Tudior
Alexandra Maria.
dl. Vinţan Petru – şef SPGC – 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 ?
11 consilieri
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în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
112/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind reţeaua unităţilor de
învâţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2016 – 2017, în
Unitatea Administrativ Teritorială – oraş Zlatna.
d-na secretar – prezintă raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – am primit avizul de Inspectoralul Şcolar Judeţean
Alba.
Se supune la vot.
d-na secretar cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
11 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
113/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea satării
de necesitate în care se află numita Serban Viorica şi acordarea unui ajutor
de urgenţă.
d-na Aron Mariana – referent în cadsrul Serviciului de Asistenţă
Socială prezintă raportul de specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
dl. Primar – am înţeles că trebuie să meargă la Cluj la control medical
şi propun să-i acordăm 2000 lei să-şi rezolve problemele.
dl. Racz Ieno – să o trimitem cu salvarea la Cluj.
dl. Primar – nu se poate, nu o duce.
Se supune la vot.
d-na secretar cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
11 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
114/2015.
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrtise pe ordinea de zi se trece
la probleme curente.
Se prezintă :
Raportu de specialitate întocmit de dl. Plăviţu Ion - compertiment
arhitectură care supune
spre
analiză cererea înregistrată sub nr.
14174/9.11.2015 a d-nei Dragnea Elena Maria care solicită acord pentru
alimentare cu apă a imobilului – teren deţinut în sat Runc unde doreşte să
amenajeze ceva legat de turism.
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d-na secretar – d-na Dragnea a cumpărat acest teren şi doreşte să-şi
introdu-că reţea de apă, dar este o porţiune de drum care nu-i aparţine şi
doreşte acceptul nostru să poată face săpături.
dl. Doncuţ Petru – d-na Dragnea a îngrădit acest drum şi nu se mai
poate trece.
dl. Romoşian Valentin - a lăsat pe marginea proprietăţii şi l-a
amenajat ca drum.
dl. Demenic Daniel – trebuie să ajutăm oamenii să facă investiţii. Să
dăm aviz de principiu.
dl. Primar – avizul de principiu se va da cu, condiţia refacerii
drumului.
Cine este pentru ?
11 consilieri
Se prezintă:
adresa Servciciului Judeţean de Ambulanţă înregistrată sub nr.
14847/2.11.2015 prin care ne comunică situaţia solicitărilor pentru
ambulanţă la nivelul oraşului Zlatna .
adresa SC
Domustherm SRl Zlatna înregistrată la număru
14844/23.11.2015 care solicită un acord de principiu pentru concesionare ,,
Colonie forte speciale” în vederea deschiderii unui atelier.
Cine este pentru ?
1 consilieri
Se prezintă Raport privind activitatea patrulei mixte de ordine şi
siguranţă publică pe perioada 1.10.2015 – 30.10.2015.
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. Zavragfiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 15293/7.12.2015.
MINUTA

Şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna
din data de 24 noiembrie 2015.
La şedinţă participă un numnăr de 11 consilieri din totalul de 15 aleşi.
Lipsesc motivat: Humaciu Ioana, Nechifor Petru, Medruţ Cristina M, Florea
Florin.
Dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni ( 23 09
2015- 23 12 2015)
În cadrul şedinţei s-au adoptate următoarele hotărârii:
HCL nr. 109/2015 cu 11 voturi pentru prin care s-a aprobat
rectificarea Bugetului Local pe anul 2015.
HCL nr. 110/2015 cu 11 voturi pentru prin care s-au indicatorii
tehnico – economici ai proiectului ,, Sistematizare verticalkă acces auto şi
pietonal Cămin Cultural Feneş şi loc localitatea Feneş „, faza DALI.
HCL nr. 111/2015 cu 11 voturi prin care s-a aprobat repartizarea spre
închiriere, apartament nr. 10 amplasat în Blocul ANL solicitantului Roşca
Stefan Marian.
HCL nr. 112/2015 cu 11 voturi pentru prin care s-a aprobat
repartizarea spre închiriere, apartament nr. 8 amplasat în Blocul ANL
solicitantului Tudior Alexandra Maria.
HCL nr. 113/2015 cu 11 voturi pentru prin cdare s-a aprobat reţeaua
unităţilor de învâţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2016 –
2017, în Unitatea Administrativ Teritorială – oraş Zlatna.
HCL nr. 114/2015 cu 11 voturi pentru prin care s-a constatarea stării
de necesitate în care se află numita Serban Viorica şi acordarea unui ajutor
de urgenţă în sumă de 2.000 lei.
SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 15293/7.12.2015.

PROCES VERBAL

Încheiat azi 7 12.2015 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primăriei
oraş Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei publice extraordinară a
Consiliului Local din data de 24 noiembrie 2015.

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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