ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR.154860/17,12,2015

PROCES VERBAL
Încheiat azi 10 decembrie 2015 în şedinţa publică extraordinară a
Consiliului Local. La şedinţă participă un număr de 14 consilieri. Lipseşte
dl. Teişan Sorin .
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni ( 23.09
23.12.2015)
potrivitt 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 ?
14 consilieri
În unimitate de voturi se aprobă peocesul verbal.
dl. Primar – prezintă ordinea de zi şi supune la vot.
Cine este pentru ?
14 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 – 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 se referă rectificare credite
deschise pe fonduri externe pentru lucrările de investiţii.
dl. Primar - atrebuit să facem reanjare între credite pentru lucrări de
mediu.
d-na Tibea Eugenia – am introdus sume din sponsorizări primite în
valoare de 15.400 lei care vor fi folosite pentru sărbătorile de iarnă. Acuma
se pot da cadourii pentru copii şi elevi. A fost un caz în care cei de la Curtea
de Conturi a obligat primăria să restituie diferenţa pentru cadorui date
copiilor.
dl. Primar – cei de la Curtea de conturi mai fac şi legile lor.
d-na Tibea Eugenia – am introdus suma de 10.000 lei pentru
conceretul de colinde.
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dl. Primar – anul viitor vom avea mai multe evenimente, dare multe
vor fi sponsorizate. Încercăm să ridicăm oraşul la nivel cultural şi artistic
se supune la vot.
d-na Secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
14 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
115/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind însuşirea Actului
Adiţional nr.3 la Convenţia 5541/SB/2006.
dl. Crişan Aurel – şef Birou Investiţii – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
dl. Primar – am luat legăturea cu SC Dafora şi au spus să trimitem o
hotărâre pentru actul adiţional nr. 3 şi vor fi de acord cu prelungirea
contractului de lucrări. Cred că vom termina lucrările pe ecosistem şi vor
rămâne doar lucrările de regularizare apă.
se supune la vot.
d-na Secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
14 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
116/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind alocarea din Bugetul
Local pe anul 2015 , a unei sume pentru susţinerea financiară, din donaţii şi
sponsorizări, a acţiunilor dedicate Sărbătorilor de iarnă.
d-na Tibea Eugenia – şef serviciu – prezintă raportul de specialitate
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
d-na Tibea Eugenia – am prezentat situaţia odată cu proiectul de
rectificare buget, dar pentru a putea plăti trebuie să avem hotărâre separată.
se supune la vot.
d-na Secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
14 consilieri
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
117/2015.
Epuizându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se trece
la probleme curente.
dl. Puiuleţ Adrian - doresc să organizez campionatul de fotbal ,,
Cupa Crăciunului „
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dl. Primar - da trebuie organizat este ediţia a IX-a şi să alocăm suma
de 1000 lei
d-na Tibea Eugenia - va trebui să mai facem o şedinţă de rectificare
doarere vom primi sume pentru salarii profesori.
dl. Medrea Ioan – firma care se ocupă de iluminat când termină ?
dl. Primar – acuma face verificări. Trebuie să luăm 4 camere de luat
vederi pentru monitorizarea zonelor cu probleme.
Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentur
care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilieri Puiuleţ Adrian

SECRETAR
ing. Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR.154860/17,12,2015

MINUTA
Şedinţei publice extraordinară a Consiliului Local din data de 10
decembrie 2015.La şedinţă participă un număr de 14 consilieri. Lipseşte dl.
Teişan Sorin .
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe 3 luni ( 23.09
23.12.2015)
în cadrul şedinşei au fost adoptate următoarele hotrărâri:
HCL nr. 115/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat
rectificarea Bugetului Local pe anul 2015.
HCL nr. 116/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat însuşirea
Actului Adiţional nr.3 la Convenţia 5541/SB/2006.
HCL nr. 117/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat alocarea
din Bugetul Local pe anul 2015 , a unei sume pentru susţinerea financiară,
din donaţii şi sponsorizări, a acţiunilor dedicate Sărbătorilor de iarnă.

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR.154860/17,12,2015

PROCES VERBAL
Încheiat azi 17 decembrie 2015 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj al
Primăriei oraş Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 10 decembrie 2015.

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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