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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 16045/22.12.2015. 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat azi 16 decembrie 2015 în şedinţa publică extraordinară a 
Consiliului Local al oraşului Zlatna, la şedinţă participă un numnăr de 15 
consilieri din totalul de 15 aleşi. 
 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 ?  15 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal. 
 dl. primar – prezintă ordsinea de zi şi informează că de la data 
înmânării materialelor de şedinţă a mai apărut necesitatea adsoptării a încă 
unui proiect de hotărâre şi anume: 

- proiect de hotărâre privind rectrificarea bugetului local pe anul 
2015. 

Se supune la vot. 
 Cine este pentru ?  15 consilieri 
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi. 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind includerea în lista de 

investiţii pentru anul 2016 a proiectuluiu ,, Reabilitare şi modernizare străzi 
în oraşul Zlatna şi localităţile aparţinătoare „ – cod SIMS 4475, Contractul 
de finanţare nr. 1357/23.03.2011. 
 dl. Crişan Aurel – şef Birou Investiţii prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului 
Local prezintă raportul de avizare. 
 dl. Crişan Aurel – şef Birou Investiţii -  restul de lucrări rămase de 
executat se poate înclude în lista de investiţii pe anul 2016 conform legii 
care prevede prelungirea cu 6 luni a lucrărilor rămase neexecutate la 31 
12.2015. în acest sens se va încheiat un act adiţional nr.6 la contract. Suma 
rămasă  de executat este de 1531719 cu TVA inclus,. Din acestea se vor face 
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dotări şi marcaje pe străzi şi satale aparţinătoare. Mai trebuie executat rigole  
şi parapeţi în sat Feneş. 
 dl. Primar – vorbesc cu constructorul să-i monteze până la  
31.12.2015. Să se facă comandă pentru parapeţi. A mai rămas de executat 
800 ml rigolă. 
 d-na secretar – am  anexat la proiect toate demersurile făcute  pentru 
finanţarea acestui proiect – program pilot. 
 dl. Primar – am făcut foarte multe memorii pentru a obţine fondurile 
necesare în vederea terminprii lucrărilor.  Vom solicita bani din partea 
Guvernului deoarece au fost blocate finanţările. 
 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 HGCL nr. 
118/2015. 
 dl. Primar - prezintă  proiect de hotărâre privind preluarea în 
administrarea Oraşului Zlatna, a bunului imobil situat în satul Feneş nr. 172 
identificat în CF 71452 – Feneş, proveniă din conversia ăe hârtie a CF 107 – 
Feneş, nr. Top 217 şi 2178, î’n vederea implementării proiectului 
Conservare / restaurare biserică ,, Naşterea Maicii Domnului „ din satul 
Feneş, oraş Zlatna, judeţul Alba.  
 dl. Crişan Aurel – şef Birou Investiţii – prezintă raportul de 
specialitate. 
 dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului 
Loal prezintă raportul de avizare. 
 d-na secretar – noi am mai preluat acest imobil îm administrare  tot 
pentru obţinere de finanţare , dar acestea nu au fost suficiente.  Vom folosi   
aceiaşi documentaţie pentru altă finanţare. 
 dl. Primar – vom depune peoiect de POR 5.2 
 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 HGCL nr. 
119/2015. 
 Dl primar – prezintă proiect de hotărâre privind însuşirea 
documentaţiei de primă înscriere a imobilului  cuprins în Inventarul 
Domeniului Public al oraşului Zlatna la poziţiile 616 – 621 din Anexa 12 la 
HG 974/2002 – sub denumirile : Clădire Primărie, grup sanitar, împrejurimi, 
clădire Impozite  şi Taxe locale, trepte de acces şi platformă betonate, teren 
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incintă Primărie, unde a funcţionat până în iunie 2015 Primăria oraşului 
Zlatna – Folosiţă actuală -  Clădire administrativă.  
 dl. Vinţan Petru – şef SPGC –prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului 
local prezintă raportul de avizare. 
 dl. Primar – este vorba de  clădirea vechii primnării , nu este trecută în 
Cartea Funciară. 
 Se supune la vot 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
  cine este pentru  ?  13 consilieri 
 În unanimitate de v oturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 
120/2015. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind semnalizarea 
Şoselei de centură a oraşului Zlatna ca drum închis circ ulaţiei publice, până 
la reglementarea regimului juridic al imobilului. 
 dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului 
Local prezintă raportuzl de avizare. 
 d-na secretar – în luna  iulie  am aprobat înscrierea acestui imobil în 
cartea funciară  ca domeniu public, dar nu s-a reuşit înscrierea  acestuia în 
CF 
 dl. Buciuman Emil – trebuie aviz din partea Inspectoratului mJudeţean 
de Poliţia Alba. 
 d-na secretar – da , am citit în lege , dar acest drum nu are 
administrator. Sunt foarte multe formalităţi de făcut în acest sens. 
 dl. Primar -  nu este recepţie finală, mai avem de executat lucrări : 
cabnalizare şi refulare. 
 dl. Puiuleţ Adrian – dacă este drum închis, atunci  nu  este 
responsabilitatea noastră. 
 dl.- Nechifor Petru – dacă închidem drumul , atunci toate maşinile de 
tonaj greu vor intra prin centrul şi vor deteriora DN 74 care trece prin   oraş. 
 Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
  cine este pentru ?  - consilieri 
                 împotrivă ? 13 consilieri 
                           abţineri ?  - consilieri 
 în unanimitate de voturi se respinge proiectul de hotărâre ,în care scop 
se adoptă HCL nr. 121/2015 
 Dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind însuşirea expertizelor 
întocmite în baza HCL nr. 84/2015. 
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dl. Vinţan Petru – şef SPGC – prezintă raportul de specialitate . 
dl. clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului 

Local prezintă raportul de av izare. 
d-na secretar – la baza adoptării HCL nr. 84/2015 a stat reclamaţia 

Asociaşiei de Proptrietari  Bl 7 sc C care a reclamat unele neajunsuri. Pentru 
a putea verifica şi a lua o decizie bună au fost comandate 2 expertize şi 
anume expertiză pentru identificarea imobilului şi expertiză pentru 
verificarea a construcţiei. Sc Demenic are o suprafaţă mai mare faţă de CF, 
au fost erori la înscriere în CF. O problemă este cele două uşi care au fost 
realizate fără autorizaţie. Au fost făcute controale de Ionspectoratul  judeţean 
în Construcţii şi care a dispus notificare către Dl. Porcar Constantrin  să intre 
în legalitate şi să desfiinţeze cele două uşi, iar pentru SC Demenic SA a 
dispus stricarea gardului. 

dl. Puiuleţ Adrian – ce măsuri vom stabili ? 
dl. Romoşian Valentin – să se respecte măsurile  dispuse de expertiză. 
Se supune la vot. 
dl. Demenic Daniel – fără drept de vot. 
d-na secretar -. Cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  12 consilieri 
cu unanimitate de voturi se aprobă în care scop se adoptă HCL nr. 

122/2015 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre porivind rectificarea BVC 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 – această rec tificare  se referă la suplimentare 

fonduri pentru investiţii. 
Se supune la vot 
d-na secretar –cvorumul este de ½+1 
 cine  este pentur ?  13 consilieri 
în unanimitate de voturi se aprobă, în care scxop se adoptă HCL nr. 

123/2015. 
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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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 16045/22.12.2015. 

 
 

MINUTA 
 
 
  Şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna,  
din data de 16 12.2015. 

la şedinţă participă un numnăr de 15 consilieri din totalul de 15 aleşi. 
 dl. Puiuleţ Adrian -  preşedinte de şedinţă ales pe trei luni( 23.09 – 
23.12.2015). 
 în cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri după cum 
urmează: 

 HCL nr.118/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat includerea 
în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectuluiu ,, Reabilitare şi 
modernizare străzi în oraşul Zlatna şi localităţile aparţinătoare „ – cod SIMS 
4475, Contractul de finanţare nr. 1357/23.03.2011. 
 HCL nr. 119/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat preluarea 
în administrarea Oraşului Zlatna, a bunului imobil situat în satul Feneş nr. 
172 identificat în CF 71452 – Feneş, proveniă din conversia pe hârtie a CF 
107 – Feneş, nr. Top 217 şi 2178, î’n vederea implementării proiectului 
Conservare / restaurare biserică ,, Naşterea Maicii Domnului „ din satul 
Feneş, oraş Zlatna, judeţul Alba.  

HCL nr. 120/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat însuşirea 
documentaţiei de primă înscriere a imobilului  cuprins în Inventarul 
Domeniului Public al oraşului Zlatna la poziţiile 616 – 621 din Anexa 12 la 
HG 974/2002 – sub denumirile : Clădire Primărie, grup sanitar, împrejurimi, 
clădire Impozite  şi Taxe locale, trepte de acces şi platformă betonate, teren 
incintă Primărie, unde a funcţionat până în iunie 2015 Primăria oraşului 
Zlatna – Folosiţă actuală -  Clădire administrativă.  
  HCL nr. 121/2015 cu 13 voturi împotrivă prin care s-a respins 
semnalizarea Şoselei de centură a oraşului Zlatna ca drum închis circ ulaţiei 
publice, până la reglementarea regimului juridic al imobilului. 
 HCL nr. 122/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat însuşirea 
expertizelor întocmite în baza HCL nr. 84/2015. 
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 HCL nr,. 123/2015 cu 13 voturi pentru prin care s-a aprobat 
rectificarea BVC pe anul 2015 

 
 

SECRETAR 
 

Ing. Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 16045/22.12.2015. 

 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 ÎNCHEIAT AZI 22 DECEMBRIE 2015 CU OCAZIA AFIŞĂRII PE 
TABELA DE AFIŞAJ A PRIMĂRIEI ORAŞULUI Zlatna a aprocesului 
verbal şi  minuta şedinţei publice extraordinară a Consiliului Local al 
oraşului Zlatna din data de 16 decembrie 2015 

 
 
 

SECRETAR 
Ing. Zavragiu Adina  

 
   


