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PROCES VERBAL
Incheiat astazi 14 aprilie 2016 in sedinta publica de indata a Consiliului Local
al orasului Zlatna. La sedinta participa un numar de 12 consilieri din totalul de 15 alesi.
Lipsesc motivate dl.Florea Florin Corneliu, dl.Puiulet Adrian si dl.Teisan Sorin.
Potrivit art.42 alin.5 din Legea 215/2001, actualizata procesul verbal al
sedintei anterioare a fost pus la dispozitia consilierilor in timp util , nefiind completari se
supune la vot.
Cine este pentru? 12 consilieri.
In unanimitate de voturi se aproba procesul verbal al sedintei anterioare.
Dl.Primar – prezinta ordinea de zi .
Dl.Buciuman Emil - propune ca presedinte de sedinta pe dl.Medrea Ioan.
Dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta pe perioada 14.04.2016 – 14.07.2016.
D-na Zavragiu Adina – secretar al UAT oras Zlatna 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? 12 consilieri.
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.62/2016.
Dl.Primar - prezinta proiect de hotarare privind asigurarea cofinantarii, din
bugetul local, a costurilor neeligibile, aferente restului de executat, in suma de 268.802,61
lei, pentru proiectul “Modernizare infrastructura rutiera in orasul Zlatna – etapa I”.
Dl.Crisan Aurel – sef birou dezvoltare investitii – prezinta raportul de
specialitate.
Dl.Doncut Marius – secretar al comisiei de specialitate a Consiliului Local
prezinta raportul de avizare.
Dl.Crisan Aurel – prin HCL 68/26.06.2014 s-a aprobat suportarea costurilor
neeligibile ale proiectului, in suma de 93.341 lei. Valoarea totala a lucrarilor este de
5.034.086 lei. S-a refacut devizul general, iar prin HCL 9/13.01.2016 s-au aprobat
indicatorii tehnico-economici actualizati ai proiectului “Modernizare infrastructura rutiera
in orasul Zlatna – etapa I”, faza DALI. Practic este acelasi lucru ca si acum 2 ani. In acest
moment se impune aprobarea cofinantarii, din bugetul local, a costurilor neeligibile,
pentru restul de executat, in valoare de 268.802,61 lei.
Dl.Buciuman Emil – nu am vazut deloc dirigintele de santier; calitatea
lucrarilor trebuie verificata.

Dl.Crisan Aurel – diriginte de santier este dl. Olaru, l-am vazut si ieri si
alaltaieri , de regula vine.
Nefiind completari se supune la vot.
D-na secretar – cvorumul este de ½+1.
Cine este pentru? 12 consilieri.
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL 63/2016.
Ne mai fiind alte probleme de discutat sedinta ia sfarsit, drept pentru care s-a
incheiat prezentul process verbal.
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MINUTA
Sedintei publice de indata a Consiliului Local al orasului Zlatna din data de 14
aprilie 2016.
La sedinta participa un numar de 12 consilieri din totalul de 15 alesi. Lipsesc
dl.Florea Florin Corneliu, dl.Puiulet Adrian si dl.Teisan Sorin.
In cadrul sedintei au fost adoptate urmatoarele hotarari:
HCL nr.62/2016 cu 12 voturi pentru, privind alegerea presedintelui de sedinta pe
3 luni, in persoana dl.Medrea Ioan 14.04.2016-14.07.2016.
HCL nr.63 cu 12 voturi pentru, prin care s-a aprobat cofinantarea, din bugetul
local, a costurilor neeligibile, aferente restului de executat, in suma de 268.802,61 lei,
pentru proiectul “Modernizare infrastructura rutiera in orasul Zlatna – etapa I”.
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PROCES VERBAL
Incheiat azi 14.04.2016 cu ocazia afisarii pe tabela de afisaj a Primariei orasului
Zlatna a procesului verbal si minutei sedintei publice de indata a Consiliului Local din
data de 14.04.2016.

SECRETAR
Ing.Zavragiu Adina

