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ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
ORASUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 7378 /20.05.2016  
 
 
 

PROCES VERBAL 
   
 

Incheiat azi 19 mai 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. Florea Florin Corneliu. 

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?     14 consilieri 
In  unanimitate de voturi se aproba procesul verbal al sedintei anterioare. 
Azi sunt prezenti  la sedinta Consiliului Local 2 cetateni cu urmatoarele probleme: 
1.dl.Cristea Alexandru Ioan –vechea problema de la Valea Mica, in urma lucrarilor 

care nu s-au finalizat am ramas cu doua gospodarii distruse, cu pamant pe terenuri fara 
garduri si nu raspunde nimeni de acest lucru. 

dl.Primar –stiu despre ce e vorba.Nu am avut nici un leu alocat anul acesta, acum 3 
saptamani ni s-au alocat banii.Si eu astept de la Guvernul Romaniei solutii financiare.Au fost 
doua firme asociate. Noi ne chinuim sa o rezolvam si saptamana viitoare o sa vina un 
excavator pe pneuri si o sa scoata pamantul de acolo.A venit firma de baza si saptamana 
viitoare va scoate pamantul, aceasta este intelegerea. 

dl.Cristea – trebuie sa apelez la justitie? 
dl.Primar –nu v-a oprit nimeni.Lucrarile astea trebuiau terminate in 2010 si s-au tot 

prelungit, nu suntem noi de vina ca Guvernul ne tot prelungeste si nu ne da banii.A fost o 
oferta depusa mult peste valoarea alocata si de aceea  am revenit la firma de baza. 

dl.Puiulet Adrian – saptamana viitoare o sa vina utilajul la dumneavoastra. 
2. dl.Oprea Pavel – In legatura cu barul de la Posta, de cand a intrat Legea antifumat  

s-au pus mese afara si e galagie, suntem deranjati. Am facut adresa si la Politia orasului 
Zlatna si la Primarie, iar cei de la Politie ne-au spus ca Primaria este in masura sa rezolve 
aceasta problema , cu orarul de functionare.Am sunat si sambata noaptea la Politie.Am primit 
doua raspunsuri care nu ne ajuta cu nimic pentru ca deranjeaza in continuare. 

d-na Gutt Adriana –cu atributii de sef Politie Locala – s-au aplicat doua procese 
verbale de contraventie, la a3a abatere o sa se aplice masura complementara de suspendare a 
activitatii.Daca desfasoara activitatii in perioada de suspendare intervine Politia 
Locala.Degeaba incercam noi sa il suspendam pentru ca au doua firme in aceeasi 
locatie,deoarece au si salonul de jocuri si acesta nu are nevoie de autorizare.Putem sa ii 
sanctionam de cate ori se constata nereguli. 

dl.Primar – noi trebuie sa gasim solutia legala la aceasta problema. 
dl.Oprea Pavel – cine a dat aviz de functionare?Cand eu am tras apa pe scara a trebuit 

acordul vecinilor.Lor cum de li s-a eliberat fara? 
d-na Gutt Adriana – cladirea respectiva nu este lipita de alte cladiri si nu sunt vecini in 

aceeasi cladire si din pacate asa este legea. 
dl.Buciuman Emil – eu am avut aceeasi problema cu dl.Negrea si am adus o firma 

pentru a masura decibeli. 
dl.Primar – barul trebuie sa inchida la ora 22 daca asa are autorizatia de functionare. 
d-na Gutt Adriana – vom convoca Comisia de ordine si liniste publica din care face 

parte si seful Politiei orasului si vom propune si sprijinul celor ce masoara zgomotul. 
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    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 aprobarea contractarii unei finantari rambursabile in 
valoare de 400.000 lei 

- proiect privind efectuarea unui schimb de terenuri 
- proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Romano-Catolice  

Nefiind completari se supune la vot. 
Cine este pentru?     14 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 – suplimentarea veniturilor  se 

datoreaza inregistrarii de incasari suplimentare fata de prevederile bugetare aprobate, 
suplimentarea cheltuielilor este determinata de redistribuirea de credite.Suplimentarea 
cheltuielilor materiale este determinata de introducerea in buget a sumei de 20.000 lei pentru 
achizitionarea a 50 de banci care vor fi amplasate in orasul Zlatna. 

dl.Primar – vor fi 48 de banci, pentru a se incadra in acesta suma.Oamenii daca au 
vazut bancile care s-au pus pe bani europeni, solicita si unde nu s-au reabilitat drumuri din 
fonduri externe. Unde nu a existat finantare nu s-au pus. 

dl.Medrea Ioan – solicitari au fost si pentru Piata Unirii, acolo unde se asteapta 
microbuzul. 

dl.Primar – o sa  punem , noi am socotit ca 48 de banci ne ajung sa punem unde nu  s-
au pus 

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.78/2016. 
dl. Primar – prezinta proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din 

cuprinsul HCL 51/31.03.2016 
dl.Plavitu Ion –  arhitect sef  -  prezinta raportul de specialitate. 
dl.Clonta Nicolae –presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 

raportul de avizare. 
d-na secretar – prin HCL 51/2016 s-au aprobat documentatii tehnice de prima inscriere 

pentru mai multe imobile din incinta Liceului si sediul fostei Zlatmin.Din eroare s-a omis 
documentatia tehnica de intabulare si inscriere constructii pentru imobilul inscris in 
C.F.75267.Documentatia aferenta HCL 51/2016a fost inregistrata online la OCPI Alba si s-a 
facut observatie pentru a indrepta aceasta eroare materiala pentru a putea intabula precum si 
inlocuirea nr.top. 866 cu 866/1. 

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.79/2016. 

dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind consumurile de carburant aferente 
buldoexcavatorului JCB – 3CX, cu nr. de înmatriculare AB – Z – 210 aflat în dotarea 
Primăriei oraşului Zlatna. 

 dl.Vintan Petru – sef  S.P.G.C.inlocuit de dl.Iancu Cosmin –  prezinta raportul de 
specialitate si expertiza tehnica 

dl.Puiulet Adrian – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
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dl.Primar – soferul s-a tot plans ca nu se incadreaza in consumul stabilit si avand in 
vedere uzura am zis ca hai sa se faca o expertiza tehnica de stabilire a consumului si intr-
adevar din expertiza rezulta ca, consuma cu 2 litri/ora de functionare mai mult 

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.80/2016. 

dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind  completarea inventarului Domeniului 
Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu pozitia 891 aferentă terenului 
identificat prin nr. top. 8493 si 8517. 

dl.Vintan Petru – sef SPGC ,inlocuit de dl.Iancu Cosmin-  prezinta raportul de 
specialitate. 

dl.Clonta Nicolae – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 

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

d-na secretar – avem o cerere, este vorba de Runc unde d-na Dragnea Maria solicita un  
schimb, dar pentru asta noi trebuie sa intabulam drumul deoarece drumul apare pe hartile din 
1913, dar nu are CF 

dl.Doncut Marius – e o problema cu drumul ala, deoarece au inchis drumul si cetatenii 
din amonte nu au acces; sa lase calea de acces 

d-na secretar – in acest moment trebuie intabulat drumul si dupa aia se face un 
eventual schimb, nu se poate face schimb daca nu are CF, deci regimul juridic reglementat . 

dl.Puiulet Adrian – trebuie intabulat mai intai si dupa  aia se informeaza si pe cel  ce 
foloseste in acest moment acel drum ca este un drum public 

dl.Primar – noi trebuie sa descurcam problemele oamenilor, apare calea dar nu are CF 
dl.Clonta Nicolae – aprobam sa fie drum public. 
Nefiind completari se supune la vot. 
d-na secretar – cvorumul este de 2/3. 

Cine este pentru?     12 consilieri     
               Abtineri - 2 :dl.Doncut Marius si dl.Buciuman Emil 

Cu majoritate de voturi se aproba, in acest scop se adopta HCL nr.81/2016. 
dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind   modificarea articolul 9 al. 3 din 

Regulamentul privind acordarea normei de hrană politistilor locali, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 15/2016. 
               d-na Gutt Adriana– cu atributii de sef PL -  prezinta raportul de specialitate. 
        dl.Buciuman Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local 
prezinta raportul de avizare. 
               dl.Puiulet Adrian - presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
 d-na secretar -  este vorba despre norma de hrana acordata politistilor locali, Prefectura 
apreciaza ca neacordarea normei de hrana se va aplica doar in doua cazuri si anume:in cazul 
suspendarii raportului de munca si si suspendarii constatata prin act administrativ. 
           d-na Gutt Adriana – s-a aprobat sa nu se acorde norma de hrana in concedii si trebuie 
limitata neacordarea doar la cele doua cazuri  
    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.82/2016. 
         dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind Regulamentul de ordine interioară, 
actualizat, al Serviciului Poliţie Locală Zlatna 
          d-na Gutt Adriana – cu atributii de sef PL -  prezinta raportul de specialitate. 
          dl.Bucium Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare.  
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  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.83/2016. 
          dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind  aprobarea studiului de fezabilitate, a 
indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea proiectului „ Reabilitarea şi extinderea 
sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba, 2014 -2020” din cadrul căruia fac parte şi 
investiţiile menţionate în lista anexată 
         dl.Crisan Aurel – sef Birou Dezvoltare Investitii -   prezinta raportul de specialitate  
         dl.Puiulet Adrian – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
         dl.Buciuman Emil - presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
           dl.Primar – Asociatia APA Alba au facut un proiect de modernizare a statiei de tratare 
a apei.Orasul Zlatna avea pierderi de apa de 80% cand am preluat-o de la Ampellum si de 
aceea noi am incercat sa refacem retele. Suntem singurii din Alba care ne-am reabilitat 
retelele de apa.Statia va fi mult mai performanta dupa modernizare.Noi am cerut si ei ne-au 
promis ca o sa faca si extinderea retelelor,inclusiv in satul Pirita. 
             dl.Crisan Aurel – Apa CTTA a pregatit  proiectul .Reabilitarea in totalitate a statiei de 
tratare a apei are o valoare totala a investitiilor in UAT Zlatna de1.747,024 mii euro din care 
finantarea locala este de1,79% respectiv 139.786 lei.Durata de realizare a investitiilor este de 
24+12 luni. 
             dl.Racz Ieno – dupa investitia asta sa nu ne trezim  cu o crestere a pretului apei 
             dl.Primar – in mod normal dupa modernizare nu ar fi normal, ar trebui sa scada 
pretul. 
   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 84/2016. 
        dl.Primar – prezinta proiect privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 119/2015 
   dl.Crisan Aurel – sef DIUIPAP- prezinta raportul de specialitate 
           dl.Buciuman Emil – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare 
           dl.Puiulet Adrian - presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare 

d-na Ana Vlad – trebuie introdus si termenul „reabilitare”in denumirea proiectului 
deoarece se impun si lucrari de reabilitare iar in ghid ni se cere acord de parteneriat nu 
contract de administrare.Prin urmare se impune abrogarea HCL 119/2015. 

d-na secretar –se cere modificarea titlului proiectului si va fi acord de parteneriat si nu 
mai este nevoie darea in administrare si contract de administrare, prin urmare trebuie revocata 
HCL 119/2016. 

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 85/2016.   

dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind privind aprobarea proiectului „Conservare, 
Restaurare şi Reabilitare biserică „Naşterea Maicii Domnului” din sat Feneş, oraş Zlatna, jud. 
Alba” şi a cheltuielilor legate de proiect. 
   dl.Crisan Aurel – sef DIUIPAP- prezinta raportul de specialitate 
   dl.Puiulet Adrian – presedintele comisiei de specialitate a Consiliului Local prezinta 
raportul de avizare. 
            dl.Crisan Aurel – valoarea totala a proiectului este de 1.748.112 lei , din care 
contributia din bugetul local este de 34.962,24 lei. 
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             dl.Buciuman Emil – cu  aceleasi sume trebuia sa ajutam si celelalte biserici, cea de la 
Valtori, Trampoiele etc 
             dl.Primar – trebuiau sa se zbata fiecare si sa isi faca documentatiile necesare pentru a 
fi recunoscute ca si monumente istorice si astfel sa fie introduse intr-un circuit turistic. 

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.86/2016. 
   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei 

finantari rambursabile in valoare de 400.000 lei si Referatul de aprobare a initiatorului. 
 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 – noi vrem sa accesam un imprumut de 400.000 lei, cu o 
maturitate de 5 ani.Contractarea acestui imprumut se face pentru realizarea investitiilor de 
interes public local- reabilitarea si modernizarea de strazi in orasul Zlatna si localitatile 
apartinatoare. 
            dl.Buciuman Emil – imprumutul este cu dobanda cu tot 400.000 lei? 
            d-na Tibea Eugenia- nu , cu dobanda cu tot vreo 600.000 lei.  

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.87/2016. 

 dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind efectuarea unui schimb de 
terenuri. 
     dl.Vintan Petru– sef SPGC – prezinta raportul de specialitate 
    dl.Clonta Nicolae – presedinte al comisiei de specialitate a Consiliului Local  prezinta 
raportul de avizare. 
             dl.Puiulet Adrian - presedinte al comisiei de specialitate a Consiliului Local  prezinta 
raportul de avizare. 
             dl.Clonta Nicolae – am inteles ca trebuie sa dam 1,2 ha de padure de stejar pe 1,7 ha  
in 3 locuri razlete, noi ne regasim cu o suprafata de 40 si ceva de arii de teren. 
             dl.Primar – sa il chemam pe dl Plavitu sa ne explice sa vedem locatia exacta a 
terenurilor care ni se ofera la schimb 
               dl.Clonta Nicolae- sa analizam toti, mai ales ca avem aici doi specialisti dl.Nechifor 
si dl.Romosian care lucreaza in domeniul silviculturii. 
               d-na secretar – noi nu putem sa pierdem nici un leu cu acest schimb, din raportul de 
evaluare reiese 127.320 lei terenurile manastirii si 104.577 lei terenul Primariei. 
              dl.Puiulet Adrian – noi am gresit deoarece noi trebuia sa cerem o evaluare a 
terenurilor manastirii care se dau la schimb .Eu imi doresc ca extrasele  CF sa fie actualizate 
la zi in raportul de evaluare 
             dl.Nechifor Petru – evaluarea la masa lemnoasa este subestimata. 
             dl.Medrea Ioan – rezulta ca respingem raportul de evaluare facut si cerem un nou 
raport . 
 d-na secretar –face un calcul in baza preturilor de piata, comunicate de specialisti: 
avem o cantitate de 167 mc de lemn de stejar de lucru la un pret de 66800 lei si 112 mc de 
lemn de foc  cu o valoare de 11200 lei, in total 78.000 lei ,iar in raportul de evaluare este de 
31.437,55 lei . Evaluarea masei lemnoase la 78.000 lei in loc de 31.437,55 lei aduce in plus la 
valoarea padurii Primariei 46.562,45 lei, ceea ce conduce la o valoare totala de 151.139,55 lei 
prin urmare se impune un raport de expertiza nou. 

Nefiind completari se supune la vot. 
   d-na secretar – cvorumul este de 2/3 
                  Cine este pentru?     0 consilieri  
                                 Impotriva 12 consilieri 
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                                 Abtineri 2 consilieri Racz Ieno si Buciuman Emil 
Cu majoritate de  voturi se respinge,adoptandu-se in acest scop HCL nr.88/2016. 

   dl.Primar – prezinta proiect de hotarare privind  acordarea unui ajutor financiar 
Parohiei Romano Catolice Zlatna 
   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 – trebuie sa creem un circuit turistic cu obiective care trebuie intretinute 

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.89/2016. 
Epuizandu-se proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi se trece la problemele 

curente. 
 dl.Medrea Ioan- avem o informare a d-lui Primar despre vizita sa in orasul Dieuze 
careia ii voi da citire. 
 dl.Clonta Nicolae – am avut fericita ocazie sa fiu ales de catre d-voastra pe 4 ani 
viceprimar.Multumesc celor ce m-au votat , dar si celorlalti. Am incercat sa ma implic atata 
cat am putut eu si sa rezolv problemele , am participat la toate activitatile.Nu am avut nici un 
conflict cu nici un angajat. M-am implicat in organizarea activitatilor aprobate: FIFE, 
Romante,reabilitare scoli,curatenie, GAL,Ocolul Silvic 
              dl.Primar – zice dl.vice ca de pe scaunul de consilier lucrurile se vad altfel decat 
atunci cand ajungi „la butoane”. Va multumesc pentru colaborare, impreuna am realizat multe 
lucruri .In 2004 am avut un Plan Ponoran- „Zlatna verde” si o parte am reusit sa le indeplinim 
dar ce ma supara este ca unii oameni sunt de speta prea joasa pentru a recunoaste ce s-a 
realizat.Candideaza si improasca cu noroi.Nu cred ca as mai suporta alta campanie cu atatea 
mojicii.Am reprezentat orasul si CL la toate nivelele.Ati fost oameni minunati/nu au blocate 
proiecte aiurea, am mers impreuna inainte.Singura problema raman locurile de munca, ce 
primar nu si-ar dori locuri de munca in orasul sau. Nu vine nimeni de dragul nostru, ca 
suntem frumosi, aleg orase ca Sebesul deoarece sunt langa autostrada.Inca o data va 
multumesc.Poate mai ajungem sau nu in Primarie, dar fiecare dintre noi o sa ramanem in 
memoria acestui oras.Am avut o colaborare buna cu dl.Viceprimar si am format o echipa. 
 dl.Medrea Ioan – multumiri pentru aprecierile facute CL . Am 3 mandate de consilier 
si niciodata nu am pus piedici la lucrurile bune.Apreciez activitatea dl.Viceprimar si a 
intregului aparat care a contribuit la adoptarea HCL. 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 SECRETAR 
Consilier Medrea Ioan                                                ing.Zavragiu Adina 
 
 
 
 
 
ME/ME, 1 ex 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA 
CONSILIUL LOCAL 
NR.7378/20.05.2016. 

 
 

minuta 
 
  Şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al oraşului Zlatna din data 
de 19 mai 2016. 

 La şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 aleşi. 
Lipseşte motivat dl. Florea Florin. 
 dl. Medrea Ioan – preşedinte ales pe trei luni 14.04.2016 – 14.07.2016. 
 In cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
  HCL nr. 78/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat Rectificarea 
Bugetului Local pe anul 2016. 
  HCL nr. 79/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat îndreptarea 
erorii materiale din cuprinsul HCL 51/31.03.2016. 

  HCL nr. 80/2016 cu 14 voturi pentru  –  prin care s-a aprobat  consumul 
de carburant aferente buldoexcavatorului JCB – 3CX, cu nr. de înmatriculare 
AB – Z – 210 aflat în dotarea Primăriei oraşului Zlatna. 

 HCL nr. 81/2016 cu 12 voturi pentru si doua abtineri dl.Buciuman Emil si 
dl.Doncut Marius prin care s-a aprobat completarea inventarului Domeniului 
Public al Unităţii Administrativ Teritoriale – oraş Zlatna cu pozitia 891 aferentă 
terenului identificat prin nr. top. 8493 si 8517. 
  HCL nr. 82/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat  modificarea 
articolul 9 al. 3 din Regulamentul privind acordarea normei de hrană politistilor 
locali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2016. 
        HCL nr. 83/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat Regulamentul 

de ordine interioară, actualizat, al Serviciului Poliţie Locală Zlatna. 
 HCL nr. 84/2016 cu 14 voturi, pentru prin care s-a aprobat studiului de 

fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea proiectului 
„ Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba, 2014 

-2020” din cadrul căruia fac parte şi investiţiile menţionate în lista anexată. 
  HCL nr. 85/2016  cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat  abrogarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 119/2015. 
 HCL nr. 86/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat  proiectul 
„Conservare, Restaurare şi Reabilitare biserică „Naşterea Maicii Domnului” din 
sat Feneş, oraş Zlatna, jud. Alba” şi a cheltuielilor legate de proiect si de 
aprobare a acordului de parteneriat. 
 HCL nr. 87/2016 cu 14 voturi pentru, prin care s-a aprobat contractarea 
unei finantari rambursabile interne in valoare de 400.000 lei. 
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 HCL nr. 88/2016 cu 0 voturi pentru,12 voturi impotriva si 2 abtineri 
– dl.Buciuman Emil si dl.Racz Ieno prin care s-a aprobat realizarea unei 
reevaluari si respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea unui schimb 
de terenuri. 
         HCL nr. 89/2016 cu 14 voturi pentru ,  prin care s-a aprobat acordarea unui 
ajutor financiar in valoare de 5719,19 lei Bisericii Romano-Catolice. 
 
          
 

 
 

SECRETAR 
Ing. Zavragiu Adina 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ME/ME, 1ex 
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ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
ORASUL ZLATNA  
CONSILIUL LOCAL 
NR.7378/20.05.2016 
 
 
 
 
 
                                          PROCES VERBAL 
 
 
       Incheiat azi 20.05.2016 cu ocazia afisarii pe tabela de afisaj a Primariei 
orasului Zlatna a procesului verbal si minutei sedintei publice ordinare a 
Consiliului Local din data de 19.05.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR 
                                                      Ing.Zavragiu Adina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


