ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR.6124 /26.04.2016

PROCES VERBAL

Incheiat azi 25 aprilie 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 d-na Humaciu Paula Ioana.
Dl. Medrea Ioan – presedinte de sedinta, ales pe 3 luni – 14.04.2016-14.07.2016.
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? 13 consilieri
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
convocatoarelor cu ordinea de zi au mai aparut urmatoarele proiecte de hotarari(art.43 alin.1
din Legea 215/2001):
- proiect de hotarare privind modificarea HCL 3/2016 privind impozitele si taxele locale
aferente anului 2016.
- proiect de hotarare privind sustinere financiara
Nefiind completari se supune la vot.
Cine este pentru? 13 consilieri
In unanimitate de voturi se aproba ordinea de zi cu completarile mentionate anterior.
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 – programul este modificat prin
suplimentarea programului de investitii cu suma de 20.000 lei pentru reabilitarea cladirii din
str.Horea nr.1, in vederea crearii sectiei externe a Spitalului Judetean Alba
d-na Tibea Eugenia – sef Serviciu Financiar Contabil – fundamentarea si aprobarea
cheltuielilor bugetelor locale se efectueaza in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare
a veniturilor. Suplimentarea veniturilor din cadrul bugetului local este determinata de
realizarea de incasari mai mari decat prevederile bugetare initiale.
dl.Medrea Ioan – veniturile si cheltuielile din aceasta rectificare au aceeasi valoare.
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.64/2016
dl. Primar – prezinta proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la
31.03.2016.
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 Tibea Eugenia – nivelul de incasare a veniturilor proprii la bugetul local sunt de
76,36%, procent mare de incasare fiind la impozite si taxe pe proprietate , taxe pe utilizarea
bunurilor, amenzi, iar un procent mai redus se inregistreaza la venituri din prestari de servicii
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si venituri din chirii si concesiuni.In concordanta cu nivelul de incasare a veniturilor s-au
efectuat plati in proportie de 49,08% cu pondere importanta fiind cheltuielile de personal,
dobanzile, asistenta sociala si rambursarile de credite.
dl.Primar – anul acesta la strand va fi complicata treaba ca acum nu avem salvamari,
Cristi lucra la pulbere si nu o sa mai vina si trebuie sa vedem ce o sa facem.
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.65/2016.
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere
nr.7677/13.07.2011.
dl.Vintan Petru – sef S.P.G.C. – prezinta raportul de specialitate.
dl.Buciuman Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta
raportul de avizare.
d-na secretar – dl.Teisan Sorin nu are drept de vot.
Nefiind completari se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
Cine este pentru?
12 consilieri
- dl.Teisan Sorin fara drept de vot conform art.46 din Legea 215/2001.
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.66/2016
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind Regulamentul de ordine publica si
buna gospodarire la nivelul UAT oras Zlatna.
d-na Gutt Adriana – Serviciul Politie Locala - prezinta raportul de specialitate.
dl.Clonta Nicolae – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta
raportul de avizare.
d-na secretar – noi am avut un Regulament, dar se impune adoptarea unui Regulament
nou , adaptat si d-na Gutt s-a ocupat de acest lucru si l-a refacut. Politia Locala poate verifica
respectarea Regulamentului si aplica contraventii in caz de nerespectare.
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.67/2016.
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind însuşirea Documentaţiei tehnice de parcelare
a imobilului înscris în C.F. nr. 70086 - Zlatna, cu nr. cadastral 70086 si nr. top. 1477/2/3, în
suprafată de 198 mp., proprietar tabular Domeniul Privat al UAT – oras Zlatna.
dl.Vintan Petru – sef SPGC - prezinta raportul de specialitate.
dl.Clonta Nicolae – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta
raportul de avizare.
d-na secretar - este vorba de terenul care a fost concesionat de S.C. Kimbery S.R.L.
Pe o portiune din acest teren a construit o cladire cu destinatie garaj auto si birou. In
momentul de fata societatea foloseste efectiv 117 mp,pe o portiune din teren fiind Remiza PSI
si zona verde din fata Remizei.In vederea reglementarii regimului juridic al parcelei cu nr.
Cadastral 70086 s-a intocmit o documentatie de parcelare cu formarea a 2 loturi,ca sa nu mai
plateasca concesiunea pentru Remiza.
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.68/2016
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind proiectul „Reabilitare si extindere retea
canalizare oras Zlatna”.
dl.Crisan Aurel – sef BDIUIPAP - prezinta raportul de specialitate.
dl.Buciuman Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta
raportul de avizare.
dl.Primar- tronsonul de la Galati e aparte?
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d-na secretar - nu, doar ca problema cu tronsonul din Galati a aparut dupa ce au fost
trimise convocatoarele.Este un raport in care se arata ca traseul canalizarii, din motive tehnice
este greu de realizat pe proprietatea publica, iar oamenii constientizand pericolul ca pot
ramane nebransati la reteaua de canalizare , au solicitat realizarea lucrarilor pe pe proprietatile
lor, pe care le pun la dispozitie cu titlu gratuit.
dl.Primar – toti au bai, dar toate baile sunt in spate si din acest motiv era complicat si
costisitor deoarece era nevoie de pompe sa se realizeze racordarea la canalizare , dar datorita
faptului ca au solicitat sa se execute retelele de canalizare pe terenurile proprietatea lor, am
redus mult din cheltuieli si sunt si oamenii multumiti.
dl.Nechifor Petru – la Fenes trebuia traversat pe sub apa si e mai bine asa prin
gradinile oamenilor.
dl.Racz Ieno – in caz de avarii cum se procedeaza in acest caz?
dl.Primar – putem interveni oricand, dar daca sunt culturi atunci trebuie despagubiti.
dl.Racz Ieno – am inteles ca la Fenes nu este apa potabila.
dl.Primar – la sosea nu au, in rest au ; urmeaza sa o bagam. La Galati au.In curand o sa
bagam si la cei ce nu au din Fenes.
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.69/2016
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind privind valorificarea masei lemnoase
din proprietatea Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna, pentru anul 2016.
dl.Vintan Petru – sef SPGC - prezinta raportul de specialitate
dl.Puiulet Adrian – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta
raportul de avizare.
d-na secretar – domni consilieri de specialitate dl.Nechifor si dl.Romosian au venit cu o
propunere de pret
dl.Medrea Ioan – fag: 110 lei/mc lemn de lucru, 80 lei/mc lemn de foc; rasinoase: 110
lei/mc lemn lucru, 60 lei/mc lemn foc; cvercinee+paltin+frasin+cires 150 lei/mc lemn lucru,
80 lei/mc lemn foc; foioase tari 110 lei/mc lemn lucru, 80 lei/mc lemn foc.
dl.Nechifor Petru – aceste preturi sunt pentru populatie.
dl.Demenic Daniel – ce am auzit eu ca la o licitatie s-a vandut cu 250 lei/mc, cred ca
pretul e prea mic; la fag 110 lei/ mc cu TVA , iasa 90 lei/mc.
dl.Nechifor Petru – ce ai auzit tu sunt preturi de la licitatie publica; pretul pentru
industrie este 180 lei/mc.Preturile astea sunt pentru populatie.
dl.Buciuman Emil – cine stabileste cota?
dl.Romosian Valentin – amenajamentul silvic.Art.5 din proiectul de hotarare trebuie
eliminat.
dl.Clonta Nicolae – domnului Buciuman i se pare foarte mare cota, dar niciodata nu
s-a taiat in 10 ani cota care s-a aprobat; atat este prevazut ca se poate taia dar, nici intr-un an
nu s-a taiat mai mult de 40%, restu a ramas netaiat; nu intrati in panica ca nu se taie aceasta
cantitate.
dl.Medrea Ioan – noi am facut o analiza, si este corect ce a zis dl.Clonta.
Nefiind completari se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de 2/3.
Cine este pentru? 13 consilieri cu eliminarea art.5 si preturile expuse
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL 70/2016
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind privind însuşirea Raportului de
evaluare a proprietăţii imobiliare - teren înscris în C.F. – 75252, sub nr. cad. 75252, în
suprafată de 70 mp., proprietar tabular Orasul Zlatna – Domeniul Privat precum şi
concesionarea, prin încredinţare directă.
dl.Vintan Petru – sef SPGC- prezinta raportul de specialitate
dl.Clonta Nicolae – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta
raportul de avizare
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d-na secretar – in preambul v-am prezentat toata situatia, am facut expertizele .
Dl.Demenic nu are drept de vot.
Nefiind completari se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
Cine este pentru? 12 consilieri dl.Demenic Daniel – fara drept de vot.
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL 71/2016
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind însuşirea Documentaţiei de primă
înscriere a imobilului cuprins în Inventarul Domeniului public al oraşului Zlatna la poziţia
238 din Anexa 12 la HG 974/2002 - Teren deşeuri (groapă de gunoi neamenajată).
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 – este vorba de groapa de gunoi de la Valea Mica, se impune reglementarea
regimului juridic a acestui imobil.
d-na secretar – trebuie inscrisa in C.F.
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.72/2016.
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind însuşirea Documentaţiei de primă
înscriere a imobilului cuprins în Inventarul Domeniului public al oraşului Zlatna la poziţia
356 din Anexa 12 la HG 974/2002.
dl.Vintan Petru– sef SPGC – prezinta raportul de specialitate.
dl.Clonta Nicolae – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta
raportul de avizare.
d-na secretar – este vorba de terenul pentru care s-a dat avizul de principiu, privind
concesionarea a 15 mp de d-na Lascu Ioana Adriana.
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.73/2016.
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind încheierea unei Convenţii de
parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.
d-na Iusco Georgeta – psiholog – prezinta raportul de specialitate
dl.Buciuman Emil – presedinte al comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta
raportul de avizare.
d-na secretar – noi am mai aprobat o HCL la solicitarea Asociatiei Filantropia pentru
acordarea de servicii unui numar de 25 de copii, le-am pus la dispozitie doua camere pentru
infiintarea unui centru de zi pentru copii.In contractul de parteneriat ei au trecut durata
nederminata, dar conform art.2 din HCL134/23.12.2015 Conventia inceteaza in momentul
implementarii unui proiect finantat din fonduri europene.Ideea e sa nu ii reduca ca si numar
pe batranii care beneficiaza de mancare in acest moment.
dl.Primar – noi am scris un proiect exceptional in valoare de 6,4 milioane de euro.Am
facut eu o prezentare la Bucuresti a acestui proiect exceptional si vast, speram ca vom putea
realiza acest proiect; proiectul asta cred ca va fi un proiect extraordinar pentru Zlatna, dar nu
mai zic mai multe pana cand se concretizeaza.Una din conditii este sa fie 800 de persoane
vulnerabile si eu cred ca sunt.
dl.Primar – ceea ce nu e rezonabil sa zici ca nu mai ai mancare pentru batrani, dar la
scurt timp sa angajezi 5 persoane; se bat cap in cap.
dl.Medrea – sunt copii nevoiasi, vin de la 12 la 18 primesc o masa calda si isi fac
temele acolo.
dl.Teisan Sorin – se combate si abandonul scolar
Nefiind completari se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1
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Cine este pentru? 12 consilieri dl.Medrea fara drept de vot
In unanimitate de voturi se aproba, in acest scop HCL nr.74/2016
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind modificarea Articolul 1 al Hotărârii
Consiliului Local nr. 22/2016.
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 – s-a facut o eroare materiala in art.1 din hotarare si documentatiile
anexate si Prefectura prin adresa nr.4281/28.03.2016 ne atrage atentia in legatura cu aceasta
eroare si impune indreptarea ei.
Nefiind completari se supune la vot.
d-na secretar – cvorumul este de ½+1 .
Cine este pentru?
13consilieri
Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.75/2016.
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind modificarea HCL 3/2016 privind
impozitele si taxele locale aferente anului 2016.
d-na Tibea Eugenia – sef SFC – prezinta raportul de specialitate
dl.Puiulet Adrian - presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta
raportul de avizare.
d-na Tibea Eugenia – prin adresa de la Prefectura ne-au contestat HCL 3/2016 pentru
ca noi avem diferentiere intre personele fizice si persoanele juridice; noi mergem pe aceasta
diferentiere de 3 ani si pana acum nu a fost problema .In ceea ce priveste taxa speciala in
cuantum de 100 de lei , pentru oficierea casatoriei in zilele de sambata, duminica si sarbatorile
legale, sumele incasate se fac venit la bugetul local .
d-na Musat Eugenia – va atrag atentia ca daca nu respectam recomandarile date de
Prefectura o sa fim actionati in contencios administrativ.
Nefiind completari se supune la vot.
d-na secretar –cvorumul este de 1/2+1
Cine este pentru? 12 consilieri
1 abtinere dl.Buciuman Emil – consider ca nu e legala
Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.76/2016.
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind sustinerea financiara, reprezentand
cazare si masa, pentru un grup de 10 persoane(istorici de arta, restauratori si studenti), pe o
perioada de 1 saptamana
d-na Tibea Eugenia – sef SFC – prezinta raportul de specialitate
dl.Puiulet Adrian – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta
raportul de avizare.
dl.Primar – este vorba despre obiectele de arta gasite in podul Liceului, care au o
valoare deosebita, sunt niste piese care nu se mai gasesc in nici o alta scoala.Dl.Kiss Zoltan
initial printr-o adresa ne-a solicitat transportarea obiectelor in Ungaria, dar eu le-am propus sa
vina ei aici si sa le restaureze.La Liceu trebuie niste rafturi pe care sa poata fi expuse pana la
realizarea unui muzeu.
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.77/2016.
Epuizandu-se proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi se trece la problemele
curente.
Se prezinta – cererea cu nr.4798/05.04.2016prin care dl. Varmaga Daniel,
administrator la S.C.Zlatcons S.R.L.solicita concesionarea cladirii din str.Calea Motilor
nr.12(fostul sediu al Taxe si Impozite Zlatna) in vederea deschiderii unui depozit de materiale
de constructii , iar prin cererea cu nr.4908/06.04.2016 dl.Stoica Craciun solicita concesionarea
aceluiasi imobil in vederea deschiderii unui magazin second hand.
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d-na secretar – in aceasta cladire inca mai avem arhiva acolo.
dl.Primar – e bine sa se mai aduca ceva bani in plus la bugetul local, o sa ne straduim
sa aducem si arhiva care mai este acolo.
dl.Teisan Sorin – este totusi in centrul orasului, nu cred ca e o idee buna pentru un
magazin de second hand sau pt. materiale de constructii.
Cine este pentru? 11 consilieri
2 abtineri dl.Teisan Sorin si dl.Demenic Daniel
Se aproba avizul de principiu.
Se prezinta – dl.Puiulet Adrian prezinta problema terenului de tenis aflat pe
pietonal.Ma ofer voluntar sa fac terenul de tenis, lipseste doar zgura, am vorbit cu o firma din
Ploiesti,dar nu avem transport.
dl.Buciuman – cred ca e a3a oara cand se pune problema terenului de tenis.
dl.Demenic – noi dam aprobare, propune o suma, cat costa transportul si zgura ca ii
pacat de terenul ala.
d-na secretar – eu propun sa facem o adresa la biroul de investitii, la achizitii, sa faca
ei achizitionarea zgurii.
Cine este pentru? 13 consilieri
Se aproba avizul de principiu.
dl. Teisan Sorin – in legatura cu gunoaiele propun un program de igienizare a orasului;
ar trebui sa existe un teren pe care sa se depoziteze materialele rezultate din daramaturi si
resturile vegetale de la arbori, etc., si atunci se poate amenda cel ce nu respecta regulile.
d-na secretar – acuma prin hotararea privind Regulamentul de ordine publica si buna
gospodarire s-au mai facut precizari in acest sens.
Ne mai fiind alte probleme de discutat sedinta ia sfarsit, drept pentru care s-a incheiat
prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier Medrea Ioan

SECRETAR
ing.Zavragiu Adina

ME/ME, 1 ex.
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR.6124/26.04.2016.

minuta
Şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data
de 25 aprilie 2016.
La şedinţă participă un număr de 13 consilieri din totalul de 15 aleşi.
Lipseşte motivat dl. Florea Florin si d-na Humaciu Ioana Paula.
dl. Medrea Ioan – preşedinte ales pe trei luni 14.04.2016 – 14.07.2016.
In cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
HCL nr. 64/2016 cu 13 voturi pentru, prin care s-a aprobat Rectificarea
Bugetului Local pe anul 2016.
HCL nr. 65/2016 cu 13 voturi pentru, prin care s-a aprobat Contul de
execuţie la 31.03.2016.
HCL nr. 66/2016 cu 12 voturi pentru si 1consilier fara drept de vot –
dl.Teisan Sorin - prin care s-a aprobat prelungirea contractului de închiriere nr.
7677/13.07.2011.
HCL nr. 67/2016 cu 13 voturi pentru, prin care s-a aprobat Regulamentul
de ordine publica si buna gospodarire la nivelul UAT Zlatna.
HCL nr. 68/2016 cu 13 voturi pentru, prin care s-a aprobat însuşirea
Documentaţiei tehnice de parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 70086 Zlatna, cu nr. cadastral 70086 si nr. top. 1477/2/3, în suprafată de 198 mp.,
proprietar tabular Domeniul Privat al UAT – oras Zlatna.
HCL nr. 69/2016 cu 13 voturi pentru, prin care s-a aprobat proiectul
„Reabilitare si extindere retea canalizare – oras Zlatna”.
HCL nr. 70/2016 cu 13 voturi, pentru prin care s-a aprobat valorificarea
masei lemnoase din proprietatea Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna,
pentru anul 2016
HCL nr. 71/2016 cu 12 voturi pentru, si 1 consilier fara drept de vot –
dl.Demenic Daniel -prin care s-a aprobat însuşirea Raportului de evaluare a
proprietăţii imobiliare - teren înscris în C.F. – 75252, sub nr. cad. 75252, în
suprafață de 70 mp., proprietar tabular Orașul Zlatna – Domeniul Privat precum
şi concesionarea, prin încredinţare directă .
HCL nr. 72/2016 cu 13 voturi pentru, prin care s-a aprobat însuşirea
Documentaţiei de primă înscriere a imobilului cuprins în Inventarul Domeniului
public al oraşului Zlatna la poziţia 238 din Anexa 12 la HG 974/2002 - Teren
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deşeuri (groapă de gunoi neamenajată).
HCL nr. 73/2016 cu 13 voturi pentru, prin care s-a aprobat însuşirea
Documentaţiei de primă înscriere a imobilului cuprins în Inventarul Domeniului
public al oraşului Zlatna la poziţia 356 din Anexa 12 la HG 974/2002.
HCL nr. 74/2016 cu 12 voturi pentru, si 1 consilier fara drept de vot
– dl.Medrea Ioan -prin care s-a aprobat încheierea unei Convenţii de parteneriat
cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.
HCL nr. 75/2016 cu 13 voturi pentru , prin care s-a aprobat modificarea
art.1 al HCL nr.22/2016.
HCL nr. 76/2016 cu 12 voturi pentru si o abtinere – dl.Buciuman Emil -,
prin care s-a aprobat modificarea HCL nr.3/2016 privind impozitele si taxele
locale aferente anului 2016.
HCL nr.77/2016 cu 13 voturi pentru, prin care s-a aprobat sustinerea
financiara, reprezentand cazare si masa, pentru un grup de 10 persoane.

SECRETAR
Ing. Zavragiu Adina

ME/ME, 1ex

8

ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
NR.6124/26.04.2016

PROCES VERBAL

Incheiat azi 26.04.2016 cu ocazia afisarii pe tabela de afisaj a Primariei orasului Zlatna a
procesului verbalsi minutei sedintei publice ordinare a Consiliului Local din data de
25.04.2016.

SECRETAR
Ing.Zavragiu Adina
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