ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 16315/30.12.2015.

PROCES VERBAL
Încheiat azi 23 decembrie 2015 în şedinţa publică ordinară a
Consiliului Local al oraşului Zlatna.
La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi.
Lipseşte dl. Nechifor Petru.
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 ?
14 consilieri
dl. Primar – prezintă ordinea de zi şi informează că de la data
înmânării materuialelor de şedinţă a mai apărut necesitatea adoptării a încă
2 proiecte de hotărâre după cum urmează:
- proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare al Casei de culturp ,, Horea Popescu „ Zlatna.
- proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local pe anul
2015.
Se supune la vot ordinea de zi .
Cine este pentru ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind Contul de execuţie
aferent trimestrului IV al 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 – la fiecare sfârşit de trimestru trebuie aprobat
contul de execuţie conform Codului Fiscal. La venituri s-a realizat în procent
de 62,15 %, iar la cheltuieli în procent 64 %.
Se supune la vot.
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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.
124/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind utilizarea
excedentului rezultat la finele anului 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 – excedentul anul 2014 în sumă de 232.581,37 lei
a fost folosit pentru cheltuieli la secţiunea dezvoltare. Acesta a fost folosit
pentru acoperirea temporară a golului de casă.
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.
125/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind Planul anual de
acţiuni privind sewrviciile sociale, la nivel de UAT – oraş Zlatna în anul
2015.
d-na Aron Mariana – referent Serviciul Social – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisiei de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – acest plan a trebui să-l întocmim conform măsurilor
stabilite de AJPIS în urma controlului efectuat la compartimentul de
asistenţă socială.
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.
126/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind actualizarea
Consiliului Comunitar Consultativ.
d-na Aron Mariana – referent Serviciu Social – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisiei de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
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d-na secretar - din acest consiliu consultativ trebuie să facă parte
persoane responsabile din localitatea noastră şi care să se implice în acţiuni
sociale vă rog faciţi propuneri.
dl. Medrea Ioan – propune pe doamnele consilier Medrut Crisatina şi
Hgumaciu Ioana Paula.
dl. Borza Iosif - propune pe preot Truţă Ovidiu
dl. Demenic Daniel – propune pe preot Bota Liviu, Gutt Adriana –
inspector cu atribuţii Serviciu Poliţie Locală, Tîrziu Mircea – reprezentant
Poliţie oraş Zlatna.
Ne mai fiind alte propuneri 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.
127/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind Protocolul de
colaborare cu Liceul Corneliu Medrea Zlatna.
d-na Aron Mariana – referent SPAS – prezintă raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – este prevăzut prin lege ca UAT să colaboraze cu
şcolile pe diferite probleme, în special pe depistarea copiilor care au risc
ridicat de abandon şcolar şi alte situaţii.
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.
128/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind Regulamentul de
desfîăşurare a activităţilor comerciale pe raza Unităţii Administrativ
Teritoriale – oraş Zlatna.
d-na Tibea Eugenia – şef Serviciu Impozite şi Taxe – prezintă raportul
de specialitate.
d-na secretar – prin apariţia noului Cod Fiscal a trebui să facem unele
modificări în regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale.
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.
129/2015.
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Dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind Organigrama, Statul
de funcţii şi numărul de personal al Aparatului de specialitate al Primarului,
Serviciilor publice şi compartimentelor înfiinţate în subordinea autorităţilor
publice locale.
d-na Sătmărean Marcela – Inspector Birou Resurse Umane – prezintă
raportul de specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
d-na secretar - s-au făcut modificarea a 4 posturi prin transformare de
posturi şi s-au înfiinţat 4 posturi necesare pentru cabinet medical şcolar şi
unul la Centrul de Informare Turistică
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.
130/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind concesionarea, prin
licitaţie publică a imobilelor teren , înscrise în CF 75041, sub nr. Cad.75041
în suprafaţă de 6788 mp şi CG 71306 provenit din conversia pe hârtie a CF
4925 sub nr.top. 700/1/1/1/1/1/1/8 în suprafaţă de 2198 mp – proprietar
tabular Oraşul Zlatna – Domeniul Privat.
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 o cerere a SC Kers Star care doreşte
concesionare directă , dar vom scoate la licitaţie ca să nu fie probleme.
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.
131/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind instituirea unor
restricţii de circulaţie pe unele drumuri publice.
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 - vom pune camere de vederi în satele Feneş, Galaţi şi
Valea Mică şi cine încalcă regula va fi sancţionat. Până se va terminarea
lucrarea pe drumuri tonajul auto să fie maxim 5 tone. Cei ce transportă lemn
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prin Feneş, circulă doar noaptea. Aceştia pot strica deja drumul. La
terminarea lucrărilor tonajul va fi de 8 tone.
dl. Florea Florin – eu propun 6,5 tone / osie
d-na secretar – noi am primit de la Inspectoratul de Poliţie Judeţ Alba
un aviz de 5 tone/osie. Dacă dorim un tonaj mai mare s-au mai mic trebuie
să solicităm al aviz.
Primar – la Ighiu este dată hotărâre cu tonaj cuprins între 3,5 şi 5
tone / axă.
dl. Primar – vom pune camere de luat vederi şi vom cântării maşinile.
Eu susţin 5 tone/ axă.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
14 consilieri
abţinere ?
1 consilier ( Florea Florin)
cu majoritate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
132/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor
financiar Bisericii Reformate Ighiu – Şard – Zlatna – Cricău.
d-na Tibea Eugenia – şef Serviciu financiar – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
dl. Primar – eu propun sumade 5000 lei.
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.
133/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind încheierea unei
Convenţiide parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.
d-na Aron Mariana - referent serviciu social – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare
dl. Primar – eu nu înţeleg de ce nu mai dăm bani pentru bătrâno şi
dăm pentru copii , nu este ceva logic.
d-na secretar – dorim să facem un proiect finanţat pe probleme
sociale, dar condiţia este să găsim 1000 persoane vulnerabile. Colegii de la
asistentă au identificate 1800 de persoane. Aici copii vor face şi meditaţii,
vor servi şi o masă caldă. Să facem această convenţie, până vom primi banii
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pentru proiectul propus. Dorim să facem un singur centru social şi să mută
serviciul social din Primărie în noua locaţie.
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.
134/2015.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Casei de Cultură Horia Popescu .
d-na Bogdan Cosmina – referent casă de cultură – 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 ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
135/2015.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului
de Venituri şi cheluieli pe anul 2015.
d-na Tibea Eugenia – prezintă raportul de specialitate.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
d-na Tibea Eugenia – această rectificare se referă la faptul au intra
banii de la Ministerul Muncii, pentru ajutor încălzire cu lemne în sumă de
13.000 lei.
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.
136/2015.
Eupuzându-.se proiectele înscrise pe ordinea de zi se trece la
probleme curente.
- raport de specialitate prin care se supune spre aprobare adresa
Mănăştirii Buna Vestire din satul Pătrîngeni în vederea efectuării
unui scimb de teren.
d-na secretar - doresc terenul din spatele altarului de vară. Vom face
expertiză de evaluare a terenului. Noi trebuie să dăm un aviz de principiu.
Cine este pentru ?
14 consilieri
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dl. Medrea Ioan - din discuţia avută cu dl. Plăviţu Ion - subinginer
cu atribuţii de arhitect – a spus că este un teren situat în Valea Nejii care este
foarte bun.
d-na secretar – mănăstirea are un teren situat în zona Breaza pe care la primit prin donaţie. Noi nu putem da un teren mai scump pe unul mai
ieftin.
Se supune la vot aviz de principiu. Cine este pentru ? 14 consilieri.
Se prezintă: Raportul privind activitatea patruleimixte de ordine şi
siguranţă publică în perioada 01.11.2015 – 30.11.2015 prezentat de
Serviciul de Poliţie Locală.
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. Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 16315/30.12.2015.

MINUTA
ŞedinţEI publice ordinară a Consiliului Local al oraşului Zlatna din
data de 23 decembrie 2015.
La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi.
Lipseşte dl. Nechifor Petru.
dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte de şedinţă ales pe trei luni( 23.09 23.12.2015).
HCL nr. 124/2015 cu 14 voturi pentru părin care s-a aprobat Contul
de execuţie aferent trimestrului IV al anul 2015.
HCL nr. 125/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat utilizarea
excedentului rezultat la finele anului 2015.
HCL nr. 126/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat Planul
anual de acţiuni privind sewrviciile sociale, la nivel de UAT – oraş Zlatna în
anul 2015.
HCL nr. 127/2015 cu 14 voturi pentru ăp+rin care s-a aprobat
actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ.
HCL nr. 128/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat
Protocolul de colaborare cu Liceul Corneliu Medrea Zlatna.
HCL nr. 129/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat
Regulamentul de desfîăşurare a activităţilor comerciale pe raza Unităţii
Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna.
HCL nr. 130/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat
Organigrama, Statul de funcţii şi numărul de personal al Aparatului de
specialitate al Primarului, Serviciilor publice şi compartimentelor înfiinţate
în subordinea autorităţilor publice locale.
HCL bnr. 131/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat
concesionarea, prin licitaţie publică a imobilelor teren , înscrise în CF
75041, sub nr. Cad.75041 în suprafaţă de 6788 mp şi CG 71306 provenit din
conversia pe hârtie a CF 4925 sub nr.top. 700/1/1/1/1/1/1/8 în suprafaţă de
2198 mp – proprietar tabular Oraşul Zlatna – Domeniul Privat.
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HCL nr. 132/2015 cu 14 voturi prin care s-a aprobat instituirea unor
restricţii de circulaţie pe unele drumuri publice.
HCL nr. 133/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat acordarea
unui ajutor financiar Bisericii Reformate Ighiu – Şard – Zlatna – Cricău, în
sumă de 5000 lei.
HCL nr. 134/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat
încheierea unei Convenţiide parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă
Alba Iulia.
HCL nr. 135/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură Horia Popescu
HCL nr. 136/2015 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat
rectificarea Bugetului de Venituri şi cheluieli pe anul 2015.

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR. 16315/30.12.2015.

PROCES VERBAL

Încheiat azi 30 decembrie 2015 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj al
Primăriei oraş Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei publice ordinare
a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 23 decembrie 2015.

SECRETAR,
Ing. Zavragiu Adina
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