JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi,12 decembrie 2014,la sala de sedinte a Consiliului local al
orasului Stei, cu ocazia sedintei de lucru extraordinare a acestuia, la care participa
un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 si dl.Oras Ionut, csjrs.Consiliu
local. Absenteaza dl. consilier local Cuc Adrian.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei, participa dl.ing.Balaj Gheorghe
Iulian, primar si dna jrs Dale Voichita Mariana, secretar.Pentru sustinere rapoarte de
specialitate participa dna ec.Lolea Elena, contabil sef.
Pentru redactare proces verbal participa dl.csjrs.Tirla Liviu.
Sedinta a fost convocata inbazaDispozitiei Primarului nr.3l2l20l4 si a
inceput la orele 10,00.
Punctul 1: Alegerea presedinteului de sedinta.Dna Dale Voichita Mariana,
constatand prezenta consilierilor in vederea adoptarii de hotarari valabile, propune ca
presedinte de sedinta pe luna in curs, conform ROF Consiliu local Stei, pe dna
consilier local Barna Violeta- Ecaterina. Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de
voturi .
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi. Dna Barna Violeta-Ecaterina, in calitate
de presedinte de sedinta, supune spre aprobare ordinea de zi. Acest punct a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 3 : Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
orasului Stei pe antil2}l4. Se prezinta situatia din comisii, care au avizat favorabil
proiectul de hotarare, dupa care se trece la dicutii pe marginea acestuia, inscriindu-se
dl.Miara Horia, care propune ca sa se faca corectia la raportul de specialitate,
deoarece la venturi e trecuta suma de 39 mii lei, iar in realitate este de 65 mii lei. In
continuare, dansul mentioneazaca daca se achita banii prevazuti in PH pentru zone
verzi, sa se aiba in vedere si reabilitarea Aleii Miron Pompiliu, cu acces spre drumul
de centura si fluidizarea traficului de pe str.Miron Pompiliu, care este in reparatie. De
asemenea, dansul mentioneaza ca in PH este prevazuta o suma mai mare la cheltuieli
ca in anii anteriori lazone verzi si sport, dar spune ca este de acord cu sumele
respective.

In continuare dna Barna Violeta-Ecaterina prezintaPH pe articole si pe
ansamblu.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
In continuare dl.primar Balaj Gheorghe Iulian,vizavi de acest punct de la
ordinea de zi si de problemele ridicate de dl.consilier local Miara Horia, spune ca s-a
luat legatura cu cei de la AZYI, care sunt antreprenori la lucrarile de reabilitare a
str.Miron Pompiliu si s-a facut si corespondenta scrisa, deoarece este o expunere la
accidente a pietonilor si a soferilor aflati in trafic. De asemenea dansul mentioneaza
ca in fata la Sectorul SC Solceta de pe str.Miron Pompiliu este o banda de 150 m
semaforizata, unde se lucreaza la rigola. Pe partea cealalta pe care se circula, trotuarul
este inexistent pentru pietoni, fiind pericol de accidente.S-a facut adresa catre
CNADNR spre stiinta, subliniindu-se ca sunt responsabili de eventualele accidente si
amenintati cu sistarea lucrarii, desi nu avem dreptul si cu televiziunea! Au spus ca o

refaca lucrarile iar joi, cand ne vom intalni din nou, in sedinta de consiliu local,
vom lua masuri, daca nu se rezolva! La mentiunea facuta de dl.consilier local Junc
Valentin, care spune ca acestia au niste termene pentru terminarrea lucrarilor,
dl.primar spune cada, respectiv finele anului 2015, dar noi nu-i putem verifica! Spune
ca a fost saptamana trecuta pe Aleea Miron Pompiliu cu dl.Junc Valentin si ca e
nevoie acolo de o lucrare de infrastructura si la anul vom prevedea o suma de bani
pentru reparatii capitale pe zorLarespectiva, dar trebuie refacuta rigola! Dl.Moldovan
Teodor propune sa inchidem tronsonul la care dl.primar spune ca nu avem dreptul.
Dl.Miara Horia spune ca se poate devia traficul pe drumul de centura, cand se
lucreaza inspre Vascau, la care dl.primar spune ca noi am venit cu propuneri.
Dl.Dumitras Horia spune ca este un interval de 2 orc, cand vin si cand pleaca
copii de la scoala, respectiv intre orele 7-9 dimineata si 14-16, cand ar fi necesar un
agent de circulatie pentru siguranta circulatiei inzona,la care dl.primar spune ca o sa
ia legatura cu conducerea Politiei orasului Stei, pentru rezolvarea acestei probleme.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinta se incheie, la orele ll,l2.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal care are un numar de 2
pagini.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE:
-HCL 106 din 12.12.2014- Alegereapresedintelui de sedinta
-HCL 107 din 12.12.2014-Aprobarea ordini de zi
-HCL 108 din 12.12.2014- Aprobarea rectificarii bugetului local al orasului
Stei pe and20t4.
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