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ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
ORASUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR.2441/26.02.2016  
 
 
 

PROCES VERBAL 
   
 

Incheiat azi 25 februarie 2016 in sedinta publica ordinara a Consiliului Local al 
orasului Zlatna. La sedinta participa un numar de 13 consilieri din totalul de 15 alesi. Lipsesc 
motivat dl. Florea Florin Corneliu si dl. Puiulet Adrian. 

Potrivit art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 procesul verbal al sedintei anterioare a fost 
pus la dispozitia consilierilor in timp util, nefiind completari se supune la vot. 

Cine este pentru?     13 consilieri 
In  unanimitate de voturi se aproba procesul verbal al sedintei anterioare. 

    dl. Primar -  informeaza Consiliul Local  ca se retrage de pe ordinea de zi proiectul cu nr.16 
–proiect de hotarare privind Nomenclatorul Arhivistic al Consiliului Local al orasului Zlatna 
si Primariei orasului Zlatna (potrivit art.43 alin.1 din Legea 215/2001). 

Nefiind completari se supune la vot. 
Cine este pentru?     13 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba suspendarea proiectului de hotarare privind 

Nomenclatorul Arhivistic . 
- dl. Primar – prezinta ordinea de zi si informeaza Consiliul Local ca de la data 

inmanarii materialelor de sedinta a mai aparut necesitatea adoptarii a inca unui proiect de 
hotarare (art.43 alin.1 din Legea 215/2001)  dupa cum urmeaza: 

- proiect de hotarare privind sustinerea financiara a unor activitati culturale 
(inaugurare camin cultural Fenes si organizare 8 Martie). 

Nefiind completari se supune la vot. 
Cine este pentru?     13 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba ordinea de zi cu modificarile precizate mai sus. 

 
dl. Primar – prezinta proiect de hotarare privind rectificarea Bugetul Local pe anul 

2016. 
d-na Tibea Eugenia – prezinta raportul de specialitate. 
dl. Doncut Marius – secretar al comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 

raportul de avizare. 
d-na Tibea Eugenia – sef Serviciu Financiar Contabil – programul de investitii publice 

este suplimentat prin introducerea obiectivului de investitii – reabilitare rigole si trotuare in 
sat Fenes si este diminuat prin eliminarea obiectivului de investitii –achizitie steag Avram 
Iancu - 

d-na Tibea Eugenia – sef Serviciu Financiar Contabil – se solicita suplimentarea 
bugetului local cu suma de 14,78 mii lei este determinata de alocarea sumei de 11,78mii lei 
pentru finantarea drepturilor stabilite de Legea 284/2015 privind stimularea participarii in 
invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate; 

-suplimentarea cheltuielilor cu asistenta sociala determinate de cresterea valorii 
indemnizatiilor. 

-in vederea asigurarii creditelor la cheltuieli materiale estimate, s-au diminuat credite 
la capitolele de cheltuieli unde s-au inregistrat depasiri 

-s-au suplimentat credite la activitatea cultura in vederea sustinerii:- inaugurare camin 
cultural Fenes si 8 Martie pentru care s-a suplimentat ordinea de zi. 
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dl.Primar – la Fenes am prelungit rigola si este un cost aproximativ de 7000 lei . În 
proiectul iniţial nu a fost cuprinsă această lucrare, de aceea  am suplimentat  cu această sumă 
pentru  realizarea de  rigole si trotuar. 

Nefiind completari se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 

Cine este pentru?        13 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.24/2016 
dl. Primar – prezinta proiect de hotarare privind Regulamentul de organizare si 

functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala. 
d-na Aron Mariana –referent serviciu social prezinta raportul de specialitate 

     
dl.Buciuman Emil –presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 

raportul de avizare. 
Nefiind completari se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 

Cine este pentru?        13 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.25/2016 
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind Regulamentul de organizare si 

functionare al Centrului Social Multifunctional pentru Persoane cu Dizabilitati Zlatna. 
d-na Iusco Georgeta – psiholog prezinta raportul de specialitate 
dl.Buciuman Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 

raportul de avizare. 
D-na secretar -  acest centru  social  multifuncţional a fost înfiinţat pentru a asigura 

consultanţă şi informare pentru persoane cu nevoi speciale. El  va fi funcţional până în iunie 
2016,  

Nefiind completari se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 

Cine este pentru?       13 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.26/2016 
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind utilizarea de catre Centrul Social 

Multifunctional pentru Persoane cu Dizabilitati Zlatna a unor imprimate. 
d-na Iusco Georgeta – psiholog prezinta raportul de specialitate. 
dl.Buciuman Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 

raportul de avizare. 
d-na secretar – formularele sunt cele din Ordin, sunt standard; aceste imprimate sunt 

necesare pentru acreditare. 
Nefiind completari se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 

Cine este pentru?     13 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.27/2016 
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind modalitatea de identificare a 

beneficiarilor de stimulente educationale si a numarului estimativ de beneficiari ai tichetelor 
sociale pentru copii proveniti din familii defavorizate. 
               d-na Pasculet Daniela – inspector serviciu social prezinta raportul de specialitate. 
        dl.Buciuman Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local 
prezinta raportul de avizare. 
 d-na secretar -   s-a luat legătura cu cu şcolile şi grădiniţele de pe raza UAT şi s-a făcut 
o estimre a acestor beneficiari. În continuare vom colabora cu toţi factorii implicaţi în această 
acţiune. 
    Nefiind completari se supune la vot. 
      d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
             Cine este pentru?      13 consilieri 
    In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.28/2016 



 3 

         dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind programul de masuri pentru prevenirea 
si combaterea marginalizarii sociale pe anul 2016. 
          d-na Aron Mariana – referent serviciu social prezinta raportul de specialitate. 
          dl.Buciuman Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
 d-na secretar -  anul trecut nu am avut  acest program aprobat de la începtul anului. 
Acuma  îl aprobăm  pentru anul 2016 şi care va trebui respectat. 
  Nefiind completari  se supune la vot. 
     d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
                     Cine este pentru?      13 consilieri 
      In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.29/2016 
       dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind reteaua unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat pe anul scolar 2016-2017 in Unitatea Administrativ Teritoriala Zlatna 
        Dl. Todorescu Aurel – jurist -   prezinta raportul de specialitate si avizul conform al 
ISJAlba 
         dl.Buciuman Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
      d-na secretar – printr-o hotarare anterioara am aprobat proiectul retelei de scolarizare; 
acum am primit avizul de la Inspectoratul Scolar si acum aprobam reteaua unitatilor de 
invatamant pe anul 2016-2017. 
      dl.Primar – la Fenes a ramas acelaş numar de clase. 
   Nefiind completari  se supune la vot. 
     d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
                    Cine este pentru?     13 consilieri 
      In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL 30/2016 
        dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind Regulamentul de Organizare si 
Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Zlatna 
   d-naMoldovan Aluna – sef SVSU- prezinta raportul de specialitate 

  dl.Buciuman Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare 

d-na secretar – avem un regulament aprobat, dar prin dotările care s-au făcut, am trecut 
în alt grad. Pentru acest lucru a fost completat şi modificat acest regulament după noile c 
erinţe. 
    dl.Primar – sectorul de competenta al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta  
este teritoriul UAT Zlatna si deasemenea teritoriile UAT ale comunelor Metes si Almasu 
Mare, desi toate cheltuielile sunt suportate de UAT Zlatna . 
 d-na secretar – prin prestările de servicii pe care le  facem , acestea pot fi aducătoare 
de venituri 
   dl.Doncut Marius – cred ca mai trebuie angajat un sofer. 

Nefiind completari se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 

                 Cine este pentru?    13 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL 31/2016 

   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind modul de organizare a apararii 
impotriva incendiilor in Unitatea Administrativ Teritoriala – oras Zlatna. 
   d-na Moldovan Aluna – sef SVSU- prezinta raportul de specialitate 
   dl.Buciuman Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 

Nefiind completari se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 

                Cine este pentru?     13 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.32/2016 

   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind Planul de ordine si siguranta publica 
al Politiei Locale Zlatna, pentru anul 2016. 
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  d-na Gutt Adriana – sef serviciu SPL – prezinta raportul de specialitate. 
   dl.Buciuman Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
    dl.Medrea Ioan – de cand am propus sa ne prezinte lunar raportul de activitate a 
fiecarui politist local s-au vazut unele schimbari in bine. Dorim să aveţi o implic are  şi mai 
mare pentru desăşurarea  acţiunilor 
 dl. Primar –mai trebuie să facem unele dotări 
    d-na secretar – acest lucru se datoreaza si d-nei Gutt, care coordoneaza bine 
activitatea 
    d-na Gutt – noi incercam sa acoperim cat mai multe, o sa verificam si fatadele 
blocurilor , starea lor, starea acoperisurilor, etc. Noi urmărim tot ce există  pe raza UAT 
Zlatna şi facem informări  cu ce constatăm în teren. 
   dl.Medrea Ioan – cati politisti locali sunt? 
   d-na Gutt Adriana – 4,  in teren 3 
  dl.Medrea Ioan – am dori o implicare mai mare, o activitate mai intensa ca in alte 
orase. Tinuta nu este obligatorie? Tinuta cum se  procura? 
   d-na Gutt Adriana – suntem in prag de achizitie 
   dl.Primar – trebuie mai intai de toate sa ne completam  echipa politistilor locali. 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
                  Cine este pentru?     13 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.33/2016 
   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind indexarea chiriilor privind spatii 
locative cu alta destinatie decat locuinte, a chiriilor pentru terenuri cu diverse destinatii si a 
redeventei la concesiuni. 
     d-na Tibea Eugenia – sef Serviciu Financiar Contabil – prezinta raportul de 
specialitate 
    dl.Doncut Marius – secretar al comisiei de specialitate a Consiliului Local  prezinta 
raportul de avizare. 
    d-na Tibea Eugenia- tarifele si taxele s-au redus cu 0,93%  şi sunt la  nivelul anului 
trecut. 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
                  Cine este pentru?     13 consilieri 

In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop HCL nr.34/2016 
   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind Insusirea documentatiei tehnice de 
parcelare a imobilului inscris in C.F.nr.74911 – Zlatna, cu nr.top. 1442/1, in suprafata de 
84mp, categoria de folosinta”curti constructii”, apartinand Domeniului Privat al orasului 
Zlatna in doua loturi. 
   dl.Vintan Petru – sef SPGC –prezinta raportul de specialitate si documentatia tehnica 
de parcelare. 
   dl.Clonta Nicolae – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare 
 d-na secretar  este o hotărâre pentru 84 mp, dar a fost o  reclamaţie şi s-a analizat 
această situaţie şi atunci am ajuns la concluzia că trebuie să  parcelăm în   2 loturi. Un lot  de 
70 mp şi unul de 14 mp 

Nefiind completari se supune la vot. 
d-na secretar  - domnul Demenic Daniel nu are drept de vot. 

   d-na secretar – cvorumul este de 2/3 –  . 
             Cine este pentru?           12 consilieri 
                               Abţinere( fără drept de vot) - dl.Demenic Daniel 

Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.35/2016. 
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   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind atribuirea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe raza Unitatii 
Administrativ Teritoriale – oras Zlatna. 
   dl.Vintan Petru – sef SPGC – prezinta raportul de specialitate 
   dl.Buciuman Emil -  presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
    dl.Clonta Nicolae – a fost organizata licitatie de doua ori, dar nu s-a prezentat nimeni 
si atunci am aplicat procedura de  negociere directa. S-a incheiat Raportul de evaluare ofertant 
castigator este S.C.Livio Dario S.R.L. 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar –cvorumul este de 1/2+1 
            Cine este pentru?     13 consilieri 

Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.36/2016. 
   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind darea in administrare, catre Spitalul 
Judetean Alba, a imobilului inscris in C.F.nr.75106 Zlatna pentru infiintarea unei sectii 
externe a Spitalului Judetean. 
   dl.Vintan Petru – sef SPGC – prezinta raportul de specialitate 
   dl.Clonta Nicolae – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
    dl.Primar – noi l-am dat la Consiliul Judetean dar trebuie dat in administrare la 
Spitalul Judetean. Consiliul Judetean, nefiind proprietar nu-l poate da mai departe in 
administrare la Spitalul Judetean. 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar –cvorumul este de ½+1 
           Cine este pentru?    13 consilieri 

Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.37/2016 
   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind evaluarea performantelor profesionale 
individuale ale secretarului orasului Zlatna, in anul 2015. 
   d-na Satmarean Marcela – compartimentul resurse umane – prezinta raportul de 
specialitate 
   dl.Buciuman Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
    dl.Clonta Nicolae – felicitari d-na secretar pentru activitatea depusa, sa va mentineti 
tot asa. 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
            Cine este pentru?     13 consilieri 

Cu majoritatate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.38/2016 
   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind procedura de acordare a unor facilitati 
fiscale. 
   d-na Tibea Eugenia – sef Serviciu Financiar Contabil – prezinta raportul de 
specialitate 
   dl.Doncut Marius – secretar al comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
    d-na Tibea Eugenia – scopul aprobarii facilitatilor fiscale prevazute de OUG 44/2015 
este determinat de stimularea contribuabililor la plata obligatiilor fiscale, maximizarea 
incasarilor si implicit diminuarea platilor restante. Contribuabili trebuie să depună o notificare 
în acest sens în vederea acordării acestor  facilităţi 
   dl.Demenic Daniel – trebuie facuta publicitatea facilitatilor fiscale 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
            Cine este pentru?     13 consilieri 

Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.39/2016 
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  dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind sustinerea financiara a unor activitati 
culturale. 
   d-naTibea Eugenia – sef Serviciu Financiar Contabil – prezinta raportul de specialitate 
   dl. Doncut Marius – secretar al comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
         Cine este pentru?      13 consilieri 

Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.40/2016 
Epuizandu-se proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi se trece la problemele 

curente. 
Se prezinta: informare privind modul de solutionare a petitiilor (conform Legii 

544/2001 si Legii 52/2003) pe anul 2015. 
Se prezinta – raport de specialitate intocmit de SPGC – prin care solicita aviz de 

principiu in vederea concesionarii de catre d-na Vasilie Ileana a suprafetei de 4 mp. 
   Cine este pentru?     13 consilieri  

Se aproba avizul de principiu. 
Se prezinta – raport de specialitate intocmit de SPGC – prin care solicita aviz de 

principiu in vederea concesionarii de catre d-na Lascu Ioana Adriana a suprafetei de 15 mp. 
    Cine este pentru?     13 consilieri 

Se aproba avizul de principiu. 
Se prezinta – raport de specialitate  intocmit de  SPGC –prin care solicita aviz de 

principiu in vederea concesionarii de catre Janos es Magdolna KFT. a suprafetei de 2000mp. 
dl. Vinţan Petru – vom  face parcele. 
dl. Primar – să fie mai lângă vale. 
d-na secretar – acesta este primul pas, dar vor mai urma şi  alte etape pe caree trebuie 

să le pargurgem până la scoaterea la licitaţie a parcelei  solicitate. 
    Cine este pentru?     13 consilieri 

Se aproba avizul de principiu. 
Se prezinta – raport de specialitate intocmit de SPGC – prin care se solicita aviz de 

principiu in vederea concesionarii de catre S.C KERS STAR S.R.L. a suprafetei de 5000mp. 
   Cine este pentru?       13 consilieri 

Se aproba avizul de principiu. 
Se prezinta  o propunere de proiect de hotarare de catre dl.Buciuman Emil si dl. Racz 

Ieno, prin care se solicita aviz de principiu privind plantarea de arbori Paulownia pe terenurile 
degradate de poluare, care fac obiectul Conventiei 5541/SB/2006. Pentru analizarea acestei 
propuneri s-a intocmit Raportul de specialitate comun al Biroului Dezvoltare Investitii Unitate 
Implementare Proiecte si Achizitii publice si SPGC (Serviciul Public de Gospodarie 
Comunala ). Concluzia Raportului de specialitate este ca in cadrul Conventiei nu se poate 
finanta un asemenea proiect. 
     Dl.Primar apreciaza ca este o idee buna si propune identificarea unei surse de finantare 
pentru un asemenea proiect. Acolo unde s-a propus această împădurire nu se poate face. Mai 
sunt şi alte zone unde se poate face o asemenea  plantare cu  aceşti arbori. La Congresul 
Spiritualităţii Româneşti am discutat  despre acest proiect şi am primit informaţia că în  
Polonia  s-a  făcut asemene plantări. Poate ne vom înfrăţi cu  un oraş din Polonia. 
      Cine este pentru?     13 consilieri 

Se prezinta – raport anual de activitate pe anul 2015 a Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului si urbanism, agricultura, protectia mediului si turism  

Se prezinta – raportul anual de activitate pe anul 2015 a Comisiei economico-
financiare. 

Se prezinta raportul anual de activitate pe anul 2015 a Comisiei pentru activitati social 
culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, protectie copii, 
tineret si sport, juridical si de disciplina  
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Dl. Demenic Daniel  - informeaza ca iluminatul public de la intrare in orasul Zlatna nu 
functioneaza . 

dl. Clonţa Nicolae -  sunt mai multe becuri care nu funacţionează, dar se va remedia  
toate. Lucrarea este  încă în garanţie, nu a fost poreluată de la firma care a  făcut reţeaua.. 

dl. Primar – de 8 martie vă învit pe toţi îmrpreună  cu soţiile ca să sărbătorim  ziua  
femeii. 

Ne mai fiind alte probleme de discutat sedinta ia sfarsit, drept pentru care s-a incheiat 
prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 SECRETAR 
Consilier Clonta Nicolae                                                  ing.Zavragiu Adina 
 
 
 
 
 
 
 
ME/ME, 1 ex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


