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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 380/12.01.2016. 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi 08 ianuarie 2016 în şedinţa publică extraordinară a 
Consiliului Local al oraşului Zlatna. La şedinţă participă un număr de 15 
consilieri din totalul de 15 aleşi.  
 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 ordinea de zi şi informează Consiliul Local că de 
la data înmânării materialelor de şedinţă a mai apărut necesitatea adoptării a 
încă 5 proiecte de hotărtâre , după cum urmează: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului ,, Reabilitare Casă de Cultură Horea 
Popescu Zlatna „, faza DALI. 

- Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării proiectului ,, 
Reabilitare  Casă de Cultură Horea Popescu Zlatna, prin suportarea 
costurilor neeligibile ale proiectului , în sumă de 400.386 lei. 

- Poroiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului ,, Reabilitare, modernizare şi dotare 
aşezămnt cultural sat Valea Mică „ – faza DALI. 

- Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării proiectului ,, 
Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural sat Valea 
Mică, prin suportarea costurilor neeligibile ale proiectgului, în 
sumă de 96.878  lei 

- Proiect de hotărâre privind constatarea stării de necesitate în care 
se află numitulk Stoica Daniel Marius, CNP 1860808011213, cu 
domiciliul în sat Podu lui Paul nr. 34 A, judeţ Alba, tutore al 
minorului Stoica Ioan Remus cu acelaşi domiciliu, ca urmare a 
situaţiei deosebite din punct de vedere al stării de sănătate a 
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minorului Stoica Ioan Remus, precum şi din punct de vedere 
economic şi social şi propunerea de acordare  a unui ajutor de 
urgenmţă, în bani, în sumă de 2000 lei. 

Se supune la vot ordinea de  zi completată. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
 cine este pentru ?  15 consilieri 
în unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi. 
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 

de şedinţă. 
 d-na secretar -  prezintă raportul de specialitate. 
 dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului 
Local prezintă raportul de avizare.  
 dl. Teişan Sorin – decanul de vârstă al coinsilierilor solicită propuneri 
pentru alegerea preşedintelui de şedinţă. 
 dl. Florea Florin – propun pe dl. Clonţa Nicolae  preşedinte ales 
pentru 3 luni. ( 08.01.2016 – 08.04.2016) 
 Se supune la vot 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
  cine este pentru ?  15 consilieri 
 în unanimitate se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 1/2016,  
 DL. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind acoperirea 
definitivă, din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare. 
 d-na Tibea Eugenia – şef Serviciu Impozite şi Taxe  - prezintă raportul 
de specialitate. 
 dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului 
Local prezintă raportul de avizare. 
 d-na Tibea Eugenia – conform Ordinului nr. 4075/2015 dacă  anul 
2014 a fost încheiat cu deficit, atunci până în data de 8 ianuarie trebuie să 
acoperim acest deficit. Acest deficit  se referă la secţiunea de  funcţionare şi 
dezvoltare. 
 Se supune la vot 
 d-na secretar -  cvorumul este de ½+1 
  cine este pentru ?  15 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 
2/2016. 
 dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 
98/2015 privind impozitele şi taxele locale aferente anului 2016, 
 d-na Tibea Eugenia -  şef  serviciu financiar – prezintă raportul  de 
specialitate. 
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 dl. Puiuleţ Adrian – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului 
Local prezintă raportul de avizare. 
 d-na Tibea Eugenia -  conform noului Cod Fiscal  unele anexe au 
suferit modificări. Încă nu au apoărut normele de aplicare a codului. La  
solicitarea verbală a  Prefecturii referitor la adoptare HCL nr. 98/2015 a 
recomandat modificarea unor anexe referitor la cotele adiţionale aplicate 
asupra valorilor de bază precizare în Legea nr. 227/2015. începând din acest 
an se percepe impozit şi pe terenul de sub  construcţii. 
 dl. Demenic -  ar trebui verificat în parte fiecare anexă. D-na Tibea  aţi 
spu că  impozitele vor creşte cu 25 % 
 d-na Tibea Eugenia – eu am propus  impozitele pentru 2016 conform 
coduluii fiscal la nivelul minim. Se fac tot felul de  calcule şi simulări 
referitoare la impozite. De exemplu  o persoană fizică pentru auto capacitate 
între 2001 cm şi 2600 anul acesta rezultă un impozit de 701 lei. 
 dl. Medrea –  eu am înţeles  că taxa pentru extravilan este în zona A, 
iar pentru intravilan este pe zonificare : A BCD 
 d-na Tibea -   anexa II – impozit pe clădiri rezidenţiale şi 
nerezidenţiale la persoane juridice  am propus  următoarele cote :  
rezidenţiale cota de 0.16 %, nerezidenţiale cota de 1 %. Ştiu că vi se pare 
mare, dar trebuie să facem un buget din care putem  trăi. 
 dl. Primar – eu propun 1 % 
 dl. Demenic Daniel – eu propun 0,90 % 
 se supune la vot propunerea de 1 % 
  cine este pentru ?  10 consilieri 
                                    împotrivă ?        5  consilieri  
( Demenc  D, Bunea  I, Florea F, Racz I, Buciuman E) 
  d-na   Tibea Eugenia - Anexa III  - taxa pentru alimentaţie publică am 
propus 500 lei 
 dl. Demenic Daniel – veţi omorâ toţi privatizaţii. 
 Se supune la vot  500 lei taxă alimentaţie publică 
  Cine este pentru ?   9 consilieri 
                           Împotrivă ?  4 consilieri 
                                     Abţineri  ?  1 consilier ( Florea Florin) 
 dl. Puiuleţ Adrian – pentru anul 2015 am avut  500 lei, pentru 2016 s-
a propus iniţial 300 lei, dar văzând că s-au primit puţini bani de la bugetul de 
stat atunci s-a revenit la suma de 500 lei. 
 d-na Tibea Eugenia – mai trebuie să adoptăm un   Regulament pentru 
constatarea clădirilor deteriorate şi terenurilor agricole  în paragină. 
 dl. Primar – pentru oraş se poate vedea cu ochiul liber. 
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 d-na secretar să facem o comisie de inventariere a acestor clădiri şi 
terenuri după care vom lua  hotărâri individuale pentru fiecare persoană în 
parte. 
  Se supune  la vot propunerea de  constituire comisie 
  Cine este poentru ?  15 consilieri 
 d-na Tibea Eugenia -  taxa edilitară : 20 lei pentru PF şi 50 lei pentru 
PJ. Se pot acorda scutiri  de impozit, dar fără taxă edilitară. Cei care pot 
beneficia de  scutire   sunt  veteranii, vădure de veterani, persoane 
persecutate politic, persoane  cu handicap  gradurl I şi II. 
 dl. Demenic  Daniel – sunt sate unde majoritatea sunt handicapaţi. 
 Se supune la vot  proiectul de hotărâre  în totalitate. 
 d-na secretar –cvorumul este de ½+1 
  cine esate pentru?  15 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 
3/2016. 
 dl. Primar -  prezintă  proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici ai proiectului ,, Reabilitare Casă de Cultură 
Horea Popescu Zlatna „ – faza DALI 
 dl. Crişan Aurel – şef Dezvoltare Investiţii – prezintă raportul de 
specialitate. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialtiate a Consiliului 
Local prezintă raportul de avizare. 
 dl. Crişan Aurel -  s-a întocmit documentaţia pentru reabilitarea casei 
de cultură pentru  obţinere finanţare PNDR. Această lucrare a fost  începută, 
dar din cauza constructorului care nu a respectat termenele de finalizare  s-a 
pierdut finanţarea. Pentru a putea  accesa din nou trebuie să se refacă toată 
documentaţia ca şi cum ar fi lucrare nouă. Pentru accesare program am făcut 
un raport  de specialitate pentru  susţinere cheltuieli eligibile. Cheltuielile 
neeligibile sunt suportate din bugetul local.  
 Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
  cine este pentru ?  15 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 
4/2016. 
 dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind asigurarea 
cofinanţării proiectului ,, Reabilitare Casă de Cultură Horea Popescu Zlatna 
„ prin suportarea costurilor neeligibile ale proiectului, în sumă ,mde 400.386 
lei 
 dl. Crişan Aurel – şef DI – prezintă raportul  de specialitate. 
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 dl. Puiuleţ Adrian – 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 ?  15 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 
5/2016. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind indicatorii tehnico – 
economici au proiectului ,, Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ 
cultural sat Valea Mică , faza DALI. 
 dl. Crişan Aurel – şef DI – prezintă raportul  de specialitate. 
 dl. Puiuleţ Adrian – 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 ?  15 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 
6/2016. 
 dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind asigurarea  
cofinanţări  proiectului ,, Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ 
cultural sat Valea Mică ,  prin suportarea costurilor neeligibile ale 
proiectului în sumă de 96.878 lei. 
 dl. Crişan Aurel – şef DI – prezintă raportul  de specialitate. 
 dl. Puiuleţ Adrian – 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 ?  15 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 
7/2016. 

dl.Primar – prezintă proiect de hotărâre privind constatarea stării de 
necesitate în care se află numitulk Stoica Daniel Marius, CNP 
1860808011213, cu domiciliul în sat Podu lui Paul nr. 34 A, judeţ Alba, 
tutore al minorului Stoica Ioan Remus cu acelaşi domiciliu, ca urmare a 
situaţiei deosebite din punct de vedere al stării de sănătate a minorului Stoica 
Ioan Remus, precum şi din punct de vedere economic şi social şi propunerea 
de acordare  a unui ajutor de urgenmţă, în bani, în sumă de 2000 lei. 

d-na Aron  Mariana – referent compartiment asistenţă socială prezintă 
raportul de specialitate. 
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dl. Buicuman 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 ?  15 consilieri 
 în unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 
8/2016. 
 Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentru 
care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               SECRETAR 
 Consilier Clonţa Nicolae                             ing. Zavragiu  Adina  
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 380/12.01.2016. 

 
 

MINUTA 
 
  Şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna 
din data de 08.01.2016. La şedinţă participă un număr de 15 consilieri din 
totalul de 15 aleşi.  
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte ales pe trei luni 08.01.2016 – 
08.04.2016. 
 îmn cadrul şedinţei s-au adoptat următoarele hotărâri: 

 HCL nr. 1/2016 cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat alegerea 
preşedintelui de şedinţă. 
  HCL nr. 2/2016 cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat acoperirea 
definitivă, din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare. 
  HCL nr. 3/2016 cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat modificarea 
HCL nr. 98/2015 privind impozitele şi taxele locale aferente anului 2016, 
  HCL nr. 4/2016 cu 15 voturi pentru prin care s-a  aprobat indicatori 
tehnico economici ai proiectului ,, Reabilitare Casă de Cultură Horea 
Popescu Zlatna „ – faza DALI 
  HCL nr. 5/2016 cu 15 voturi pentru prin care s-a aprobat asigurarea 
cofinanţării proiectului ,, Reabilitare Casă de Cultură Horea Popescu Zlatna 
„ prin suportarea costurilor neeligibile ale proiectului, în sumă ,mde 400.386 
lei 
  HCL nr. 6/2015 cu 15 voturi pentru prin care s/a aprobat indicatorii 
tehnico – economici au proiectului ,, Reabilitare, modernizare şi dotare 
aşezământ cultural sat Valea Mică , faza DALI. 
  HCL nr. 7/2015 cu 15 voturi pentru prin care s/a aprobat asigurarea  
cofinanţări  proiectului ,, Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ 
cultural sat Valea Mică ,  prin suportarea costurilor neeligibile ale 
proiectului în sumă de 96.878 lei. 

 HCL nr. 8/2015 cu 15 voturi pentru prin care sa constatat starea de 
necesitate în care se află numitul Stoica Daniel Marius, CNP 
1860808011213, cu domiciliul în sat Podu lui Paul nr. 34 A, judeţ Alba, 
tutore al minorului Stoica Ioan Remus cu acelaşi domiciliu, ca urmare a 
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situaţiei deosebite din punct de vedere al stării de sănătate a minorului Stoica 
Ioan Remus, precum şi din punct de vedere economic şi social şi propunerea 
de acordare  a unui ajutor de urgenmţă, în bani, în sumă de 2000 lei. 

 
 

SECRETAR 
Ing. Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 380/12.01.2016. 

 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat azi 12 ianuarie 2016 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj al 
Primăriei oraş Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei publice  
extraordinare a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de  08.01.2016. 

 
 
 

SECRETAR 
Ing. Zavragiu  Adina  


