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Proces verbal
Încheiat azi 13.08.2015 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna august. Şedinţa
a fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 177 din data de
07.08. 2015.
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilierii locali din totalul de 15 şi consilierul
juridic al Consiliului local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ. Absentează: dl.Miara Horia
Mugurel, dl. Dumitraș Horia Claudiu, dl. Păulaș Emil Nicolae.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Primar – ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretarul orașului Ștei jrs. Scrofan Alina, delegat prin dispoziția nr. 189
din data de 12.08.2015.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă:
- Muț Daniel – inspector;
Pentru asigurarea sonorizării şi înregistrării şedinţei pe C.D., participă la şedinţă
dl. Sere Alin, iar pentru redactarea procesului verbal al ședinței insp. Ciolac Alexandra.
Şedinţa a început la ora 08:30.

Punctul 1: Alegerea președintelui de ședintă
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al
orașului Ștei, dna. Scrofan Alina, care o înlocuiește pe dna. Secretar, Dale Voichița
Mariana, supune spre aprobare alegerea președintelui de ședință pe luna august 2015, în
ordine alfabetică, respectiv dl. Lucaciu Ioan. Supusă la vot această propunere este
aprobată de către consilieri în unanimitate de voturi.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
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Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
dl. Lucaciu: După citirea ordinii de zi şi constatarea faptului că, nu sunt obiecţii
legate de aceasta, supune la vot aprobarea ordinii de zi, aceasta este votată favorabil în
unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării HCL nr.
67/02.07.2015 Privind aprobarea formării unui număr cadastral în suprafaţă de
36289 mp, (Lacul de agrement), precum și aprobarea notării numărului cadastral
care se formează în favoarea Oraşului Ştei, conform poziției nr. 37 din HG nr.
970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, anexa nr. 8, privind
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ștei .
Toate cele 3 comisii au avizat favorabil, în unanimitate, prezentul proiect de
hotărâre.
Supus la vot pe articole acest proiect de hotărâre este votat favorabil în
unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost adoptat de către consilierii locali în
unanimitate.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr
cadastral în suprafaţă de 986 mp, (aflat sub drumul de acces care duce la
amplasamentul unde se va construi platforma de stocare temporară din cadrul
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proiectului „Sistem de Management integrat al deșeurilor solide din județul Bihor
și către Depozitul de deșeuri neconforme din orașul Ștei), precum și aprobarea
notării numărului cadastral care se formează în favoarea Oraşului Ştei.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Supus la vot pe articole acest proiect de hotărâre este votat în unanimitate de către
consilieri.
Acest proiect de hotărâre a fost adoptat de către consilierii locali în
unanimitate.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 08:45, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 4 ( patru) pagini.
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BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 89/13.08.2015 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna
AUGUST 2015 în persoana dlui LUCACIU IOAN;
H.C.L. nr. 90/13.08.2015 -Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 13 august 2015, ora 08.00, care a avut loc în
sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
H.C.L. nr. 91/13.08.2015-Privind aprobarea modificării HCL nr. 67/02.07.2015 Privind
aprobarea formării unui număr cadastral în suprafaţă de 36289 mp, (Lacul de
agrement), precum și aprobarea notării numărului cadastral care se formează în
favoarea Oraşului Ştei, conform poziției nr. 37 din HG nr. 970/2002 privind atestarea
domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor
din judeţul Bihor, anexa nr. 8, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al orașului Ștei
H.C.L. nr. 92/13.08.2015 –Privind aprobarea formării unui număr cadastral în suprafaţă
de 986 mp, (aflat sub drumul de acces care duce la amplasamentul unde se va construi
platforma de stocare temporară din cadrul proiectului „Sistem de Management integrat al
deșeurilor solide din județul Bihor și către Depozitul de deșeuri neconforme din orașul
Ștei), precum și aprobarea notării numărului cadastral care se formează în favoarea
Oraşului Ştei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Lucaciu Ioan

SECRETAR
jrs. Dale Voichița Mariana
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