ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR.1279/02.02.2016.

PROCES VERBAL
Încheiat azi 28 ianuarie 2016 în şedinţa publică ordinară a Consiliului
Local al oraşului Zlatna. La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din
totalul de 15 aleşi. Lipseşte motivat dkl. Puiuleţ Adrian.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte ales pe trei luni 08.01.2016 –
08.04.2016.
Potrivit art. 42 aklin 5 dinn 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 unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal al şedinţei
anterioare.
dl. Primar – prezintă ordinea de zi şi informează Consiliul Local că de
la data înmânării materialelor de şedinţă a mai apărut necesitatea adsoptării
a încă unui proiect de hotărâre după cum urmează:
- proiect de hotărâre privind Planul anual de acţiune privind serviciile
sociale, la nivel UAT – oraş Zlatna în anul 2016.
Se supune la vot.
Cine este pentru ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului
Local pe anul 2016.
d-na Tibea Eugenia – prezintă raportul de specialitate.
dl. Doncuţ Mariu – secretar comisie de specialitate a Consiliului Local
prezintă raportul de avizare.
d-na Tibea Eugenia – şef Serviciu Financiar Contabil – conform legii
273/2006 – pentru anul 2016, am fundamentat bugetul de venituri şi
cheltuieli preconizat la nivelul 2015. bugetul local reprezintă documentul în
care sunt prevăzute şi aprobare în fiecare an veniturile şi cheltuielile şi
cuprinde două secţiunie: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.
Mai departe prezintă propunerile de buget pentru venituri şi cheltuieli . la
venituri am preconizat 44.753,27 mii lei, care se compune din venituri
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proprii, sume defalcate din TVA, subvenţii de la bugetul de stat, subvenţii
de la alte adnministraţii. La cheltuieli am preconizat suma de 44,753,27 mii
lei care se compune din cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi
servicii, dobânzi împrumut, proiecte cu finanţare externă. De la AJFP şi
Consiliul Judeţean au fost alocate cote defalcate din venit, acestea au fost
repartizate pentru cheltuieli învăţământ, persoane cu handicap, ajutor social,
învăţământ special. Faţă de anul trecut au fost suplimentate sumele pentru
persoane cu handicap, dar nu acoperă cheltuiala pe 2016. Anul acesta ne.au fost alocate jumătate din suma de anul trecut. Mai avem de achitat
rămpşiţă pe investiţii POR. La asistenţă socială nu ne ajung banii alocaţi, dar
noi trebuie să acoperim aceste sume. Poate mai primi bani de la bugetul de
stat. La investiţii sumele sunt pentru lucrări în continuare.
dl. Primar – lângă casa de cultură se va amenaja o sală pentru
spectacole şi se va realiza un complex pentru protocoale. Anul acesta vom
termina invesatiţiile: aducţiune apă potabilă, canalizare, închidere depozit
deşeuri, staţie epurare. Mai rămîne de terminat regularizarea râului Ampoi.
Poate vom primit de la Ministerul Mediului diferenţe de sume pe POR. Am
discutat la nivel de minister şi au proimis că vor vira aceşti bani(
infrastructură Feneş). Am primit acordul de mediu pentru terenul schiabil,
dar mai trebuie să primit acordul pentru defrişare.
d-na Tibea Eugenia – la cheltuieli de personal am propus mai puţin, în
funcţie de veniturile preconizate.
dl. Primar – Consiliul Judeţean Alba va prelua în administrare
clădirea fostului spital pentru secţie externă. Noi vom asigura cheltuielile la
utilităţi.
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.
13/2016.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind prelungirea
valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Zlatna până la data de
30.12.2018.
dl. Plăviţu Ion – subinginer cu atribuţii de arhitect şef prezintă raportul
de specialitate.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
dl. Primar – cred că anul acesta vom termina noul PUG.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
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cine este pentru ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
14/2016.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind acordarea normei de
hrană poliţiştilor locală din cadrul Serviciului Poliţie Locală Zlatna, pentru
anul 2016.
d-na Gutt Adriana – şef serviciu – 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 ?
14 consilieri
În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
15/2016.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind Regulamentul de
organizare şi funcţionare şi Regulamentul de ordine interioară al Serviciului
Poliţie Locală Zlatna.
d-na Gutt Adriana – şef serviciu prezintă raportul de specialitate.
d-na secretar – d-na Gutt Adriana are atribuţii de şef serviciu şi
încearcă să remedieze toate neajunsurile care nu au fost făcute la timp.
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.
16/2016.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea
comisiei locale de ordine publică.
d-na Gutt Adriana . şef Serviciu SPL – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
d-na secretar - s-a făcutr această propunere deoarece dl. Negrea
Daniel care a fost membru în această comisie nu mai este consilier şi atunci
trebuie că completărm cu altul.
Se solicită propuneri.
dl. Demenic Daniel – propune pe dl. Medrea Ioan
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
14 consilieri
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În unanimitate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
17/2016.
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 resurse umane prezintă raportul
de specialitate.
d-na secretar –în anul 2015 am probat organigrama pentru 2016, dar
posturile de la investiţii neocupate vor dispărea din organigramă. Trebuie să
avem îngrijitor la centrul de Informare Turistică pentru care vom asigura
finanţarea
dl. Primar – am vrut să facem o asociaţie judeţeană de turism în care
să se facă publicitate.
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.
18/2016.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind susţinerea financiară,
în cuantum de 5000 lei, reprezentând cazare şi masă, pentru un grup de 30
tineri şi profesori din Basarabia, regiunile Cernăuţi şi Odesa – Ucraina, în
perioada 17 – 24 iulie 2016.
d-na Tibea Eugenia – şef serviciu financiar – prezintă raportul de
specialitate.
dl.Doncuţ Marius – secretar comisie de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
dl. Primar – şi anul trecut au fost tot un grup de 30 tineri şi profesori
la noi şi s-au simţit foarte bine. Ne-au trimis scrisoare de mulţumire.
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.
19/2016.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind Planul anual de
acţiune privind serviciile sociale, la nivelul UAT oraş Zlatna în anul 2016.
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.
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d-na secretar – acest plan se aprobă anual. Sunt acţiunile care vor fi
intreprinse pe plan local privind serviciile sociale.
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.
20/2016.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind Protocolul de
Colaborare cu Parohia Ortodoxă Română Zlatna I, având ca obiect
cooperarea interinstituţională în direcţia derulării de activităţi sociaoculturale şi artistice cu tinerii din învăţământul preuniversitare de stat.
d-na Aron Mariana – referent servicii sociale – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului
Local prezintă raportul de avizare.
d-na secretar – acest protocol constă în acţiuni care se vor face cu
tineri, dar trebuie să asigurăm o susţinere finaciară a acestora.
dl. Primar – sunt de acord cu acest protocol, dar fără susţinere
financiară
dl. Medrea Ioan – aceste protocoale sunt benefice, mai vedem ce sumă
vom aproba.
dl. Demenic Daniel – putem da şi bani dar trebuie justificaţi cu acte
doveditoare.
dl. Primar –atunci să fie suma de 4000 lei.
Se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
cine este pentru ?
13 consilieri
abţinere ?
1 consilier – Demenic Daniel
Cu majoritate de voturi se aprobă, în care scop se adoptă HCL nr.
21/2016.
dl. Primar – prezintă proiect de hotărâre privind concesionarea, prin
licitaţie publică pe o perioadă de 49 ani, a imobilului, teren înscris în CF
71167 – Zlatna, sub nr.cad 71167, cu nr.top 849/1/2/2- curţi construcţii în
suprafaţă de 31 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 – trebuie făcută propunere în comisia de licitaţie.
dl. Medrea Ioan – propune pe dl. Nichifor Petru.
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.
22/2016.
dl. Primar – prezintă proiectul de hotărâre privind planul anual de
acţiune privind serviciile sociale, la nivel de UAT – oraş Zlatna pe anul
2016.
d-na Aron Mariana –referent servicii sociale – prezintă raportul de
specialitate.
dl. Buciuman Emil – preşedinte comisie de specialitate a Consiliului
Loal 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.
23/2016.
Epuizându-se proiectele de hotzărâre înscrise pe ordinea de zi se trece
la probleme curente.
Se prezintă: informare privind modul de soluţionare a petiţiilor în
perioada 01.07.2015 – 31.12.2015.
Se prezintă _ raport de specialitate întocmit de Serviciul de
Gospodărie Comunală – prin care solicită aviz de principiu în vederea
concesionării de către SC Demenic Compani SRL a suprafeţei 75 mp.
d-na secretar – dl. Demenic Daniel nu are drept de vot – conflict de
interese.
Cine este pentru ?
13 consilieri
Se aprobă avizul de principiu.
Se prezintă : raport de evaluare a activităţii şi a capacităţii de apărare
împotriva incendiilor în anul 2015.
dl. Medrea Ioan – cum stăm cu verificarea şi autorizarea PSI ?
dl. Primar – acuma lucrăm la documentaţie pentru avize PSI pentru
toate instituţiile din suordine.
dl. Olălău Alexandru - sunt noul director la SC Financiar Urban şi
dorim să închiriem un spaţiu în oraş Zlatna pentru a ne desfăşura activitatea.
dl. Primar – depuneţi o cerere pentru închiriere de spaţiu
dl. Clonţa Nicolae – domnule director vă rog să asoguraţi curăţenia
în oraş.
dl. Primar - se pot achiziţiona aspiratoare stradale.
dl. Medrea Ioan - să faceţi demersuri pentru mărirea numărul de
contracte de salubritate.
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dl. Primar - doresc să vă informez că s-a scos la licitaţie steagul de
luptă a lui Avram Iancu care a fost în posesia lui Vadim Tudor. Preţul de
pornire a licitaţiei este de 5000 euro plus 20 % comision. Acest steag
doresc să-l punem în viitorul muzeu.
Cine este pentru ?
14 consilieri
Se aprobă.
Ne mai fiind alte probleme de discutat şedinţa ia sfârşit, drept pentru
care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Clonţa Nicolae

SECRETAR
ing. Zavragiu Adina
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minuta
Şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al oraşului Zlatna din
data de 28 ianuarie 2016.
La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi.
Lipseşte motivat dkl. Puiuleţ Adrian.
dl. Clonţa Nicolae – preşedinte ales pe trei luni 08.01.2016 –
08.04.2016.
în cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
HCL nr. 13/2016 cu 14 voturi pentru privind aprobarea Bugetului
Local pe anul 2016.
HCL nr. 14/2016 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat prelungirea
valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Zlatna până la data de
30.12.2018.
HCL nr. 15/2016 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat acordarea
normei de hrană poliţiştilor locală din cadrul Serviciului Poliţie Locală
Zlatna, pentru anul 2016.
HCL nr. 16/2016 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat
Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul de ordine
interioară al Serviciului Poliţie Locală Zlatna.
HCL bnr,. 17/2016, cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat
actualizarea comisiei locale de ordine publică.
HCL nr. 18/2016 cu 143 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 nr. 19/2016 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat susţinerea
financiară, în cuantum de 4000 lei, reprezentând cazare şi masă, pentru un
grup de 30 tineri şi profesori din Basarabia, regiunile Cernăuţi şi Odesa –
Ucraina, în perioada 17 – 24 iulie 2016.
HCL nr. 20/2016 Planul anual de acţiune privind serviciile sociale, la
nivelul UAT oraş Zlatna în anul 2016.
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HCL nr. 21/2016 cu 13 voturi pentru, 1 vot abţinere, prin care s-a
aprobat Protocolul de Colaborare cu Parohia Ortodoxă Română Zlatna I,
având ca obiect cooperarea interinstituţională în direcţia derulării de
activităţi sociao-culturale şi artistice cu tinerii din învăţământul
preuniversitare de stat.
HCL nr. 22/2016 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat
concesionarea, prin licitaţie publică pe o perioadă de 49 ani, a imobilului,
teren înscris în CF 71167 – Zlatna, sub nr.cad 71167, cu nr.top 849/1/2/2curţi construcţii în suprafaţă de 31 mp – proprietar tabular Oraşul Zlatna –
Domeniul Privat.
HCL nr. 23/2016 cu 14 voturi pentru prin care s-a aprobat planul
anual de acţiune privind serviciile sociale, la nivel de UAT – oraş Zlatna pe
anul 2016.

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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PROCES VERBAL
Încheiat azi 02.02.2016 cu ocazia afişării pe tabela de afişaj a
Primnăriei oraş Zlatna a procesului verbal şi minuta şedinţei publice
ordinare a Consiliului Local din data de 28 ianuarie 2016.

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina
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