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ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
ORASUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR.4670/04.04.2016 
 
 
 

PROCES VERBAL 
   
 

Incheiat azi 31martie 2016 in sedinta publica ordinara a Consiliului Local al orasului 
Zlatna. La sedinta participa un numar de 14 consilieri din totalul de 15 alesi. Lipseste motivat 
dl. Nechifor Petru. 

Dl.Clonta Nicolae –presedinte de sedinta, ales pe 3 luni, 08.01.2016-08.04.2016. 
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?     14consilieri 
In  unanimitate de voturi se aproba procesul verbal al sedintei anterioare. 
- 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 5 proiecte de 
hotarare (art.43 alin.1 din Legea 215/2001)  dupa cum urmeaza: 

- proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit, a cantitatii de 5mc lemn brad 
Parohiei Ortodoxe Valtori; 

- proiect de hotarare privind finantare costuri de cazare si transport pentru 2 persoane 
la Dieuze(Franta); 

- proiect de hotarare privind acordare ajutor financiar de 25.000lei pentru Parohia 
Ortodoxa Romana Trampoiele; 

- proiect de hotarare privind alocarea din Bugetul Local pe anul 2016 a sumei de 
16.000lei pentru organizarea unui spectacol cu caracter religios, cu ocazia Sarbatorilor de 
Paste; 

- proiect de hotarare privind infiintarea”Centrului National de Informare si Promovare 
Turistica Zlatna (CNIPTZ). 

Nefiind completari se supune la vot. 
Cine este pentru?     14consilieri 
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. Puiulet Adrian – presedinte al comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 

raportul de avizare. 
d-na Tibea Eugenia – sef Serviciu Financiar Contabil – rectificarea este determinata de 

modificarea sectiunilor de functionare si dezvoltare; programul de investitii pe anul 2016 este 
modificat prin introducerea in program a investitiilor de realizat si eliminarea din programul 
de investitii a obiectivelor care nu se mai realizeaza sau au fost prevazute credite mai mari 
decat realizarile efective. 

d-na Tibea Eugenia – sef Serviciu Financiar Contabil – la capitolul cheltuieli avem: 
10.000 lei – achizitie stalpi iluminat; 
35.000 lei – panouri gard str. Calea Motilor; 
23.000 lei – achizitie instalatie supraveghere video; 
300.000 lei – reabilitare cladire str.Horea nr.1 ; 
55.000 lei – cheltuieli materiale camin cultural Fenes ; 
16.000 lei – concert de pricesne; 
15.000 lei – sustinere financiara B.O.R. Trampoiele; 
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50.000 lei – DALI reabilitare si modernizare complex Liceal C.Medrea; 
-70.000 lei – sistematizare verticala str. Horea; 
-20.000 lei - sistematizare verticala Camin Cultural Fenes; 
-100.000 lei – amenajare trotuare si rigole Fenes; 
-15.000 lei  - amenajare remiza pompieri; 
-42.000 lei – cheltuieli materiale transporturi; 
-30.000 lei – DALI sala de sport Liceul C.Medrea; 
-10.000 lei – efcientizarea sistemului de iluminat public; 
-10.000 lei – actualizare DALI Liceul C.Medrea. Suplimentarea veniturilor in cadrul 
Bugetului Local este determinata de realizarea de incasari mai mari decat prevederile bugetare 
initiale, iar suplimentarea cheltuielilor este determinata de necesitatea introducerii in 
programul de investitii a obiectivelor mentionate cu impact major pentru dezvoltarea orasului. 

dl.Primar – la Liceul C.Medrea nu vor mai fi doua proiecte ci se vor comasa intr-un 
singur proiect, care se va numi „Modernizarea si reabilitarea Complex Liceal Corneliu 
Medrea”. 

dl.Primar – daca Dumnezeu ajuta si obtinem fondurile structurale, castigam finantarea, 
am face un spital de paleatie si astfel am pune in valoare toata cladirea fostei Zlatmin. 
Spitalele de paleatie pot fi si private, dar e mai bine sa fie in acord cu CNAS. 

dl.Clonta Nicolae – achizitie stalpi?cati? 
dl.Primar – 12 
dl.Clonta Nicolae – nu putem suplimenta cu inca 2? 
d-na Tibea Eugenia – trebuie inclusi in buget, lampi sunt dar e nevoie de bani pt. 

stalpi. 
dl.Primar – punem in alte etape, daca mai obtinem bani mai facem, acum facem cat 

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

Cine este pentru?        14 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.41/2016 
dl. Primar – prezinta proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investitii „Conservare, restaurare si reabilitare biserica „Nasterea 
Maicii Domnului”din sat Fenes, oras Zlatna, jud. Alba”, faza DALI. 

dl.Crisan Aurel – sef birou dezvoltare investitii - prezinta raportul de specialitate 
dl.Clonta Nicolae –presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 

raport de avizare. 
dl.Puiulet Adrian – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 

raport de avizare. 
dl.Primar – pe masura asta vrem sa depunem printre primii, in prima zi, de aceea avem 

nevoie si de hotararea de consiliu; pentru ca regula aici e primul venit primul servit. 
dl.Crisan Aurel – sef birou dezvoltare investitii – eforturile administratiei locale se 

concentraza pe sustinerea materiala si financiara necesara reabilitarii si restaurarii unui 
obiectiv declarat monument istoric; obiectivul de investitii este Biserica Ortodoxa „Nasterea 
Maicii Domnului” din Fenes. Finantarea investitiei se va face cu fonduri de la bugetul local si 
fonduri nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014-2020. 

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

Cine este pentru?        14 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.42/2016 
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. 
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D-na secretar -  in sedinta din luna trecuta am aprobat Regulamentul, ni s-a solicitat sa 
il completam cu niste date in plus 

dl.Primar – incet, incet ajungem o tara de asistati sociali 
d-na Iusco Georgeta – psiholog – prin HCL nr.26/2016, a fost aprobat Regulamentul 

de Organizare si Functionare a Centrului Social Multifunctional pentru persoane cu 
dizabilitati Zlatna, insa nu au fost specificate cele doua componente ale centrului, respectiv 
serviciul social Centru de zi si atelierul de terapie ocupationala-tip sera. 

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

Cine este pentru?       14consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.43/2016 
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a serviciului social fara cazare „Centrul de zi” 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. 
Nefiind completari se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 

Cine este pentru?     14 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.44/2016 
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind Regulamentul de desfasurare a 

activitatilor comerciale pe raza Unitatii Administrativ-Teritoriale oras Zlatna 
               d-na Gutt Adriana – Serviciul Politie Locala  prezinta raportul de specialitate. 
        dl.Buciuman Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local 
prezinta raportul de avizare. 
 d-na secretar -   noi am avut aprobat regulamentul si s-a impus completarea acestuia. 
            d-na Gutt Adriana – Serviciul Politie Locala – Prefectura ne recomanda sa cuprindem 
in Regulament si prevederile H.G.1739/2006si ale Ordinului MAI nr.3/2011; pentru fiecare 
punct de lucru agentii economici sunt obligati sa solicite acordul sau autorizatia de 
functionare. Toate activitatile comerciale desfasurate trbuie sa respecte prevederile Legii 
307/2006 si Ordinului 163/2007. 
    Nefiind completari se supune la vot. 
      d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
             Cine este pentru?      14consilieri 
    In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.45/2016 
         dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind angajamentul de a suporta cheltuielile de 
intretinere aferente imobilului înscris în CF 75106 – Zlatna, dat în administrare, către Spitalul 
Judeţean Alba, pentru înfiinţarea unei Secţii Externe a Spitalului Judeţean  
          d-na Tibea Eugenia – sef serviciu Financiar-Contabil  prezinta raportul de specialitate. 
          dl.Puiulet Adrian – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
          d-na secretar -  noi am primit o adresa de la Spitalul Judetean prin care ne solicita sa 
sustinem financiar proiectul de infiintare a unei sectii externe de boli cronice si anume sa ne 
angajam ca vom suporta costurile lunare ale utilitatilor. 
           d-na Tibea Eugenia –noi ne putem angaja sa suportam cheltuielile de intretinere 
          dl.Primar – trebuie sa avem 16 paturi pe aceasta sectie externa 
          dl.Buciuman Emil – cheltuielile de intrtinere de obicei intra in sarcina celor care 
inchiriaza/concesioneaza  
  Nefiind completari  se supune la vot. 
     d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
                     Cine este pentru?      14 consilieri 
      In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.46/2016 
       dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind privind însuşirea Documentaţiei tehnice 
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de parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 73048, nr. cad. 293, în suprafată de 21993, 
pădure,proprietar tabular Primăria oraşului Zlatna 
        dl. Vintan Petru  – sef S.P.G.C. -   prezinta raportul de specialitate si Documentatia 
Tehnica de Parcelare 
       dl.Clonta Nicolae – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
       dl.Clonta Nicolae- trebuie sa analizam foarte bine acest schimb pentru ca nu putem sa 
schimbam o padure de stejari pe niste rape 
       dl.Puiulet Adrian – domnule presedinte  nu face subiectul proiectului de hotarare, nu se 
discuta acuma, acum se aproba parcelarea      
      d-na secretar – un schimb presupune mai multe etape, trebuie sa se faca identificarea 
si parcelarea terenurilor ; se face un raport de evaluare ;noi in nici un caz nu avem voie sa 
facem un schimb care sa dezavantajeze U.A.T Zlatna 
      dl.Clonta Nicolae – indiferent de evaluator noi o sa pierdem. 
           dl.Romosian Valentin – saptamana viitoare trebuie sa fac recunoasterea si inventarierea 
padurii de la Negraia 
           dl.Puiulet Adrian – parcela nr.2 de ce se inscrie in domeniul privat al UAT Zlatna sa 
ramana in domeniul public 
           d-na secretar – parcela a II a sa ramana in domeniul public 
   Nefiind completari  se supune la vot. 
     d-na secretar – cvorumul este de 2/3 
                    Cine este pentru?     14 consilieri 
      In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL 47/2016 
        dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind insusirea Documentatiei tehnice de 
dezlipire a imobilului inscris in C.F. nr.70786-Zlatna cu nr.top. 4444/2/1/1in suprafata de 
2555 mp, categoria de folosinta „altele”, proprietar tabular Consiliul Local Zlatna 
    dl.Vintan Petru – sef S.P.G.C.- prezinta raportul de specialitate si Documentatia 
Tehnica de Parcelare 

  dl.Clonta Nicolae– presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare 
    dl.Primar – asta e intabulat pe fals, gresit sa intre in legalitate si apoi se discuta ; nu ma 
opun dar sa se scrie in procesul verbal ca raspunderea ramane a topografului care a intocmit 
documentatia 
            dl.Plavitu Ion – subinginer urbanism cadastru- documentatia este o parcelare  dintr-un 
CF mai mare ;S.C.PAC WATER S.R.L. si-a facut un gard si a intrat pe terenul nostru pe o 
suprafata de 45 mp ,teren ce vrea sa il cumpere , este partea paralela cu linia ferata, o sa 
suporte el si cheltuielile de parcelare 
             dl.Primar – din cate stiu eu el era intabulat pe un teren de langa vale 
             dl.Puiulet Adrian – acum despartim doua parcele 
 d-na secretar – astea se intabuleaza in CF , e primul pas dupa care se face evaluarea si 
dupa aia se poate vinde  
             dl.Primar – parcela asta e a noastra, sa clarifice situatia parcelei langa care vrea 
alipirea 
             d-na secretar – ii o situatie atipica , este foarte foarte greu de gasit 

Nefiind completari se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de 2/3 

                 Cine este pentru?    14 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL 48/2016 

   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind privind însuşirea Documentaţiei 
tehnice de dezlipire a imobilului inscris in C.F.nr.70378, cu nr.top.954/2/1/1, 954/2/5 si 
954/2/7. 
   dl.Vintan Petru – sef S.P.G.C.- prezinta raportul de specialitate si Documentatia 
Tehnica de Parcelare 
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   dl.Clonta Nicolae – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
            d-na secretar – e vorba despre terenul din fata blocului nr.11, d-na Gherman Doina a 
solicitat concesionarea a 9mp ,situata in fata imobilului in vederea construirii unei cai de 
acces; cererea e de mai multi ani si mai demult am primit respingere , nu s-a putut intabula 
datorita unei erori materiale facute de topograful de la aceea data;  

Nefiind completari se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de 2/3 

                Cine este pentru?     14 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.49/2016 

   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind privind completarea inventarului 
Domeniului Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu pozitiile 892-895, 
aferente terenurilor înscrise în CF 75181, 75180, 75176,75177 

 dl.Vintan Petru – sef S.P.G.C – prezinta raportul de specialitate. 
   dl.Clonta Nicolae – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raport de avizare. 
    dl.Puiulet Adrian – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raport de avizare. 
 dl. Primar – pozitia 896 nu intra azi in discutie 
            dl.Romosian Valentin – ar trebui sa continuam sa inventariem pe langa Ampoi in jos; 
unde e fosta primarie din Fenes 
    d-na secretar – ideal ar fi ca toate terenurile sa fie inventariate 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar – cvorumul este de 2/3 
                  Cine este pentru?     14 consilieri 
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.50/2016 
   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind privind însuşirea unor Documentaţii 
tehnice prin care se reglementează situatia juridică a unor imobile: care apartin Domeniului 
Public al UAT – oras Zlatna: Liceu Corneliu Medrea, sediul fostei Zlatmin SA 
     dl.Vintan  – sef S.P.G.C – prezinta raportul de specialitate ? 
    dl.Clonta Nicolae – presedinte al comisiei de specialitate a Consiliului Local  prezinta 
raportul de avizare. 
            d-na secretar – is foarte multe numere C.F., dar este vorba de Liceul C.Medrea si 
sediul fostei Zlatmin. 
            dl.Plavitu Ion – pentru obtinerea fondurilor trebuie inscrise in cartea funciara , inca 
mai sunt atelierele vechi , trebuie radiate 
             dl.Primar – acolo noi am largit drumul  

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar – cvorumul este de 2/3 
                  Cine este pentru?     14 consilieri 

In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop HCL nr.51/2016 
   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind Insusirea documentatiei tehnice de 
actualizare date imobil si dezlipire a imobilului inscris in C.F. nr.71305-Zlatna 
   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 
 dl.Primar – eu trebuie sa vad exact unde e terenul asta 
            dl.Plavitu Ion – C.F.mare cuprinde mai multe parcele, vrea in spate catre linia ferata 
            dl.Demenic Daniel – era zona de triaj la intrare in uzina 
           dl.Plavitu Ion – trebuie facuta actualizare date imobil pentru ca inca exista constructia 
in extras C.F. 
            dl.Buciuman Emil – eu nu sunt de acord cu concesionarea , eu propun sa se vanda 
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            dl.Racz Ieno – e iesirea spre calea ferata ? ii si in spate si in fata? Nu e terenul din fata 
fabricii de mobila? 
             dl.Primar – nu ,nu 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar – cvorumul este de 2/3. 
             Cine este pentru?           12 consilieri 
                               Abţineri 2 consilieri - dl.Buciuman Emil si dl.Racz Ieno 

Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.52/2016. 
   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind privind însusirea expertizelor de evaluare 

a imobilelor înscrise în C.F. nr. 72666, CF 75111, CF 75112 si CF 75113 
   dl.Vintan Petru – sef SPGC – prezinta raportul de specialitate si Raport de expertiza 
tehnica extrajudiciara 
   dl.Puiulet Adrian -  presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raport de avizare. 
    dl.Clonta Nicolae – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raport de avizare. 
           d-na secretar – am avut o notificare la Legea 10/2001 pe numele dl.Perta Aurelian care 
intre timp a decedat, prin care a solicitat acordarea de despagubiri pentru imobilele luate 
abuziv.In momentul de fata succesorul in drepturi Perta Vladimir Gabi a solicitat restituirea in 
natura a suprafetei de 1439 mp,dar datorita faptului ca nu i s-a putut restitui terenul respectiv 
deoarece o parte din teren este ocupata  i s-a constatat calitatea de persoana indreptatita , in 
vederea acordarii de despagubiri pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura.S-au facut 
numeroase demersuri pentru identificarea unui teren care sa ii convina, sa aiba regimul juridic 
reglementat si sa poata fi restituit.In final se da un amplasament din Pirita, un teren de 978mp 
din C.F.72666si a afirmat verbal ca daca i se va da acest teren nu va mai avea alte pretentii . 
Ca sa fim siguri ca nu o sa mai aiba alte pretentii i-am solicitat sa ne comunice in scris ca ii 
convine schimbul.Daca o sa ne raspunda in scris putem sa ii solutionam cererea.Conform 
Decretului de expropriere 129/1985 a fost expropriat de 1845mp, a primit 406mp si mai 
raman 1439mp. Conform Cartii funciare mai raman de primit 1162mp. 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar –cvorumul este de 2/3. 
            Cine este pentru?     14 consilieri 

Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.53/2016. 
   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind instituirea unor restrictii de tonaj pe 
unele drumuri de interes local aflate pe raza UAT 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.Primar – de ce nu ati inclus si Valea Morilor-Valtori? 
           dl.Vintan Petru – prin HCL132/2015 s-a hotarat 5t/osie ca masa autorizata dar 
Prefectura nu a admis pentru ca masele maxime autorizate se stabilesc prin O.G.43/1997, 
administratorul drumului nu are voie sa modifice; ar trebui sa avem variante de ocolire pentru 
a putea pune restrictii si nu prea avem. 
            dl.Primar – pun mai mult de 60 tone pe masini; eu propun 28 tone pe drumurile 
modernizate (Fenes, Galati, Valea Mica);de ce sa ma oblig sa ma aliniez la masinile lor, sa se 
alinieze ei la norme,trebuie sa aiba 40t cu masina cu tot. 
            dl.Vintan Petru – 40t este masa maxima admisa pe tot ansamblul 
            dl.Buciuman Emil – trebuie sa respectam masa totala; sa fie restrictii si pe Valea 
Morilor si pe Valtori 
            dl.Primar – eu zic 30 de tone , noi putem merge pe 30t daca e maxim 40t.Dar daca pun 
35t cum demonstram ca el depaseste 30 tone? 
             d-na Gutt Adriana – sef Politia Locala –noi nu dispunem de un cantar, dar se poate 
duce la Valea Mica la cantarire 
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             dl.Primar – sa aplicam amenzi conform legislatiei in vigoare, oricum amenzile sunt 
usturatoare.Eu cat timp am fost la Fenes la lucrarile de modernizare am vazut masinile si 
oamenii de acolo ne-au cerut sa ii oprim pe cei ce incarca foarte mult.Noi am modernizat 
drumuri pentru oameni si nu pentru cativa smecheri. 
              dl.Doncut Marius – trebuie sa stie si Politia Locala ce are de facut in legatura cu 
amenzile pentru depasire 
              dl.Puiulet Adrian – propun 30 de tone masa totala maxima autorizata         

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar –cvorumul este de ½+1 
           Cine este pentru?    14 consilieri 

Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.54/2016 
   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind  modificarea Organigramei, Statului 
de funcţii şi numărul de personal al Aparatului de specialitate al Primarului, Serviciilor 
publice şi compartimentelor înfiinţate în subordinea autorităţilor publice locale 
   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. 
    d-na Satmarean Marcela – noi nu mai putem infiinta alte posturi, ramane numarul de 
posturi stabilit in anul 2014, de aceea am schimbat un post de ingrijitor ce este vacant intr-un 
post de inspector ca sa putem avea cele doua posturi necesare Centrului National de Informare 
si Promovare Turistica Zlatna(CNIPTZ); deasemenea este nevoie de infiintarea a doua posturi 
de asistenti medicali comunitari care sa isi desfasoare activitatea in cadrul Serviciului Public 
de Asistenta Sociala Zlatna pentru ca s-au identificat foarte multe cazuri care au nevoie de 
ingrijire la domiciliu. Am solicitat Directiei Publice de Sanatate Alba plata celor doua posturi 
de asistenti medicali comunitari si am primit raspuns favorabil telefonic, cu conditia infiintarii 
posturilor. 
             d-na Iusco Georgeta – psiholog- avem obligatia de a asigura asistent personal sau 
indemnizatie; banii revin bolnavului.Pe raza orasului sunt 64 de persoane care au nevoie de 
asistent personal ; acum avem un singur post liber si avem 3 cereri,toti grav, 2imobilizati la 
pat si unul grav 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
            Cine este pentru?     14 consilieri 

Cu majoritatate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.55/2016 
   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind Nomenclatorul Arhivistic al 
Consiliului Local Zlatna si al Primariei orasului Zlatna 
   d-na Satmarean Marcela – compartimentul Resurse Umane – prezinta raportul de 
specialitate 
   dl.Buciuman Emil –presedinte 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?     14 consilieri 

Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.56/ 2016 
  dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind acordare 5mc lemn brad Parohiei 

Ortodoxe Valtori din padurea aflata in proprietatea UAT Zlatna. 
   dl.Vintan Petru– sef S.P.G.C– prezinta raportul de specialitate 
   dl. Clonta Nicolae – presedinte al comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar – cvorumul este de 2/3. 
         Cine este pentru?      14 consilieri 

Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.57/2016 
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    dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind finantarea costurilor de transport si 
cazare la Dieuze, pentru 2 persoane 

    d-na Tibea Eugenia – sef serviciu F.C.- prezinta raportul de specialitate 
    dl.Puiulet Adrian – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 

raportul de avizare. 
    dl.Primar – voi profita de aceasta delegatie pentru a vorbi si despre infratirea 

orasului nostru cu orasul Dieuze; am discutat si la Congresul Spiritualitatii Romanesti sa ne 
infratim cu acest oras. Ma va insoti dl. Craciun Victor, ca si translator, sa ne putem intelege. E 
chiar in Vinerea de Paste, dar ce sa fac asta e.Vor trebui sa mearga si consilierii daca ne vom 
infrati. 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar – cvorumul este de ½+1. 
            Cine este pentru?     14 consilieri 

Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.58/ 2016 
    dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar 

Parohiei Ortodoxe Romane din satul Trampoiele 
    d-na Tibea Eugenia – sef serviciu Financiar Contabil – prezinta raportul de 

specialitate 
     dl.Puiulet Adrian – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local 

prezinta raportul de avizare. 
     dl.Buciuman Emil – e biserica noua? 
     dl.Primar – da am fost si eu sa o vad, doar pictura a costat 80.000 lei.Biserica nu e 

noua. 
Nefiind completari se supune la vot. 

   d-na secretar – cvorumul este de ½+1. 
            Cine este pentru?     14 consilieri 

Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.59/ 2016 
      dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind alocarea din Bugetul Local pe anul 

2016, a sumei de 16.000lei pentru organizarea unui spectacol, cu caracter religios, cu ocazia 
Sarbatorilor de Paste 

    d-na Tibea Eugenia – sef serviciu Financiar Contabil – prezinta raportul de 
specialitate 

     dl.Puiulet Adrian – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local 
prezinta raportul de avizare. 

      dl.Clonta Nicolae – o fi fain, dar e scump 
Nefiind completari se supune la vot. 

   d-na secretar – cvorumul este de ½+1. 
            Cine este pentru?     14 consilieri 

Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.60/ 2016 
   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind infiintarea „Centrului National de 

Informare si Promovare Turistica”(CNIPTZ) 
   d-na Satmarean Marcela – compartiment R.U.- prezinta raportul de specialitate 
   dl.Clonta Nicolae - presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 

raportul de avizare. 
   dl.Primar – acest Centru poate fi foarte benefic pentru orasul Zlatna, putem rezolva 

niste probleme de atractivitate a orasului 
   d-na Satmarean Marcela – neavand dreptul sa mai infiintam alte posturi, pentru a 

asigura cele doua posturi necesare CNIPTZ am propus ca dl.Achim Alexandru Ioan –referent  
gradul profesional debutant – sa aiba si atributiile de director de Centru si celalat post este un 
post vacant de inspector gradul profesional debutant de la Serviciul Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului-Compartiment PAPI si Administrativ. 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar – cvorumul este de ½+1 
            Cine este pentru?     13 consilieri 
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                                   Abtineri: 1 consilier – Puiulet Adrian 
Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.61/ 2016 
Epuizandu-se proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi se trece la problemele 

curente. 
Se prezinta o cerere a d-nei Serban Viorica de 71 de ani care cere sa o scutim de la 

plata gunoiului deoarece nu isi poate permite sa plateasca 
dl.Primar – sa ii rezilieze contractul si o trecem dincolo, dar se va creea precedent. 
dl.Clonta Nicoae – este o problema cu gunoiul, deoarece cei care nu platesc gunoiul 

trebuie sa il plateasca Primaria si factura e foarte mare 
dl.Primar – trebuie sa facem o adresa la Guvernul Romaniei daca sunteti de acord in 

numele Consiliului Local pentru ca nu e corect sa dam atatia bani pentru un serviciu care nu 
se face (vreo doua miliarde pe an); masinile sunt toate praf, mai circula una; trebuie obligati 
sa mature cu maturatoarea daca nu hai sa o luam noi de la ei si sa punem unul din soferi sa 
mature;de pe  masina de spalat containerele s-a luat tot de pe ea. 
   Cine este pentru?     14 consilieri  

Se aproba avizul de principiu. 
d-na Medrut Cristina – as avea o cerere pentru copii care s-au calificat la olimpiada de 

5000 de lei  
dl.Primar – le dam, dar toata lumea cere banii 
d-na Medrut Cristina – au fost la Alba la olimpiada pe banii lor . 
d-na Tibea Eugenia trebuie cuprinsa aceasta suma la Rectificarea bugetului 
dl.Demenic Daniel – eu propun sa ii acordam pentru ca sunt copiii nostri 
Cine este pentru?  14consilieri 
Se aproba avizul de principiu. 
dl.Buciuman Emil – am vazut foarte multi caini prin oras. 
d-na Musat Eugenia – am inmanat consilierilor locali 2 pagini cu articole extrase din 

LG393/2004, LG.215/2001 siO.G.35/2002 cu obligatii si atributii . 
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. 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR.4670/04.04.2016. 

 
 

minuta 
 
  Şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data 
de 31 martie 2016. 

 La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi. 
Lipseşte motivat dl. Nechifor Petru. 
 dl. Clonţa Nicolae – preşedinte ales pe trei luni 08.01.2016 – 08.04.2016. 
 In cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
  HCL nr. 41/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat Rectificarea 
Bugetului Local pe anul 2016. 
 HCL nr. 42/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-au aprobat indicatorii 
tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Conservare, restaurare si 
reabilitare biserica „Nasterea Maicii Domnului” din sat Fenes, oras Zlatna, 
jud.Alba, faza DALI. 
  HCL nr. 43/2016 cu 14 voturi, pentru prin care s-a aprobat Regulamentul 
de organizare si functionare al Centrului Social Multifunctional pentru Persoane 
cu Dizabilitati Zlatna. 
 HCL nr. 44/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a serviciului social fara cazare Centrul de zi pentru 
persoane cu dizabilitati Zlatna. 
  HCL nr. 45/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat Regulamentul 
de desfasurare a activitatilor comerciale pe raza U.A.T.Zlatna. 
  HCL nr. 46/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat angajamentul 
de a suporta cheltuielile de intretinere aferente imobilului inscris in C.F.75106 – 
Zlatna, dat in administrare, catre Spitalul Judetean Alba, pentru infiintarea unei 
sectii externe a Spitalului Judetean. 
 HCL nr. 47/2016 cu 14 voturi, pentru prin care s-a aprobat insusirea 
Documentatiei tehnice de parcelare a imobilului inscris in C.F.73048, 
nr.cad.293. 
  HCL nr. 48/2016  cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat însuşirea 
Documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului înscris în C.F. nr. 70786 – 
Zlatna, cu nr. top. 4444/2/1/1 în suprafaţă de 2555 mp, categoria de folosinţă 
„altele”, proprietar tabular Consiliul Local Zlatna, în două loturi. 
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 HCL nr. 49/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat insusirea 
Documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului inscris in C.F.70378, cu 
nr.top.954/2/1/1, 954/2/5 si 954/2/7. 
 HCL nr. 50/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat completarea 
inventarului Domeniului Public al U.A.T.Zlatna cu pozitiile 892-895, aferente 
terenurilor inscrise in C.F.75181, 75180, 75176, 75177. 
 HCL nr. 51/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat insusirea unor 
Documentatii tehnice prin care se reglementeaza situatia juridica a unor imobile 
care apartin Domeniului Public al U.A.T.Zlatna: Liceul C.Medrea si sediul 
fostei Zlatmin SA. 
         HCL nr. 52/2016 cu 12 voturi pentru si doua abtineri,  prin care s-a aprobat 
insusirea Documentatiei tehnice de actualizare date imobil si dezlipire imobil 
inscris in C.F. 71305 – Zlatna. 
         HCL nr. 53/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat insusirea 
expertizelor de evaluare a imobilelor inscrise in C.F.72666, C.F75111, 
C.F.75112, C.F.75113. 
         HCL nr.54/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat modificarea 
art.1 al HCL 132/2015. 
         HCL nr.55/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat modificarea 
Organigramei, Statului de functii si numarul de personal al Aparatului de 
specialitate al Primarului, Serviciilor publice si compartimentelor infiintate in 
subordinea autoritatilor publice locale. 
         HCL nr.56/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat Nomenclatorul 
Arhivistic al C.L.Zlatna si Primariei orasului Zlatna. 
         HCL nr.57/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat acordarea de 
5mc lemn de brad Parohiei Ortodoxe Romane Valtori. 
         HCL nr.58/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat finantare 
delegatie orasul Dieuze. 
          HCL nr.59/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat ajutorul 
financiar de 25.000 lei acordat Parohiei Ortodoxe Romane Trampoiele. 
          HCL nr.60/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat alocarea sumei 
de 16.000 lei pentru spectacol religios. 
           HCL nr.61/2016 cu 13 voturi pentru si o abtinere prin care s-a aprobat 
infiintarea Centrului National de Informare si Promovare Turistica Zlatna. 
 
 
 

 
 

SECRETAR 
Ing. Zavragiu Adina 
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ME/ME, 1ex 
 
 
 
 
 
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
ORASUL ZLATNA  
CONSILIUL LOCAL 
NR.4670/04.04.2016 
 
 
 
 
 
                                          PROCES VERBAL 
 
 
       Incheiat azi 04.04.2016 cu ocazia afisarii pe tabela de afisaj a Primariei orasului Zlatna a 
procesului verbalsi minutei sedintei publice ordinare a Consiliului Local din data de 
31.03.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR 
                                                           Ing.Zavragiu Adina 
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