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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 609/18.01.2016. 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi 13 ianuarie 2016 în şedinţa publică ,, de îndată „ a Consiliului Local 
al oraşului Zlatna. La  şedinţă participă un număr de 12  consilieri. Lipsescx motivat 
domnii: Demenic Daniel, Nechifor Petru şi Florea Florin. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte  ales pentru  trei luni( 08.01. – 08.04.2016). 
 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 ?  12 consilieri 
 În unanimitate de voturi  se aprobă procesul verbal. 
 dl. Primar – prezintă ordinea de zi . 
 se supune la vot 
  cine este pentru ?  12 consilieriţ 
  În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi. 
 Dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind indicatorii tehnico economici 
actualizaţi ai proiectului ,, Modernizare infrastructură rutieră în oraşul Zlatna – Etapa I „, 
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. 
 d/na secretar – noi am  votat aceşti indicatori generali pentru toate cele 4 proiecte 
înscrise pe ordinea de zi, dar pentru faptul că s-a schimbat TVA-ul  de la 24 la 20 % 
trebuie  refăcute calculele cu noul  TVA. Ministerul a cerut  refacerea acestor calcule. 
Colegii de la investiţii au refăcut aceste calcule. 
 dl. Primar -  din discuţiile cu ministerul s-a ajus la concluzia ca să se refacă aceste 
calcule. La lucrările neîncepute se lasă valoarea din proiect dar se recalculează TVA-ul 
cu 20 %. 
 Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
  cine este pentru ?  12 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 9/2016. 
 dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici 
actualizaţi ai proiectului ,, Reabilitare şi modernizare drumuri locale Zlatna : DC 173 – 
Feneş – Bucium 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. 
 Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 



 2 

  cine este pentru ?  12 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 10/2016. 
 dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici 
actualizaţi ai proiectului ,, Reabilitare strada Valea Morilor „ 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. 
 Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
  cine este pentru ?  12 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 11/2016. 
 dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici 
actualizaţi ai proiectului ,, Reabilitare  Liceu Corneliu Medrea - Zlatna „ 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. 
 Se supune la vot. 
 d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
  cine este pentru ?  12 consilieri 
 În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr. 12/2016. 
 D-na secretar – valoarea  totală a proiectelor vor rămâne aşa cum au fost 
calculate, doar se recalculează TVA-ul. 
 Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentur 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. 609/18.01.2016. 

 
 

MINUTA 
 
 

 
  Şedinţei  publice ,, de îndată „ a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data de 
13 ianuarie 2016. La  şedinţă participă un număr de 12  consilieri. Lipsescx motivat 
domnii: Demenic Daniel, Nechifor Petru şi Florea Florin. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte  ales pentru  trei luni( 08.01. – 08.04.2016). 
 în cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele  hotărâri după cum urmează: 
 HCL nr. 9/2016 cu 12 voturi pentru prin care s-au aprobat indicatorii tehnico 
economici actualizaţi ai proiectului ,, Modernizare infrastructură rutieră în oraşul Zlatna – 
Etapa I „, faza DALI . 
  HCL nr. 10/2016 cu 12 voturi pentru prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici actualizaţi ai proiectului ,, Reabilitare şi modernizare drumuri locale Zlatna : 
DC 173 – Feneş – Bucium Faza DALI. 
  HCL nr. 11/2016  cu 12 voturi pentru prin care s-au aprobat indocatorii tehnic-
economici actualizaţi ai proiectului ,, Reabilitare stradă Valea Morilor „ faza  DALI. 
  HCL nr. 12/2016 cu 12 voturi pentru prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici actualizaţi ai proiectului ,, Reabilitare  Liceu Corneliu Medrea - Zlatna „ faza 
DALI. 

 
 

SECRETAR 
Ing. Zavragiu Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 609/18.01.2016. 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat azi 18 ianuarie 2016  cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a Primăriri oraş 
Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei publice ,, de îndată „ a Consiliului Local al 
oraşului  Zlatna din data de 13 ianuarie 2016. 
 

SECRETAR 
Ing. Zavragiu Adina  

 


