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PROCES VERBAL

Incheiat azi, 73 februarie 2015, 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, cs.jrs.Consiliu
local. Absenteaza dl. consilier local Lucaciu Ioan.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei, participa dl.ing.Balaj Gheorghe
Iulian , primar si dna jrs Dale Voichita Mariana, secretar.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin,
informatician iar pentru pentru redactare proces verbal participi dl.csjrs.Tirla Liviu.
Sedinta a fost convocata rnbaza Dispozitiei Primarului nr.3512015 si a inceput
la orele 13,00 si filmata de postul local National TV Beius.
Punctul I : 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 dl.
consilier local Cioara Marius Dorel. Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de

votun.

Punctul 2 : Aprobarea ordinii de zi. Dl.Cioara Marius Dorel, 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 bugetului local al
orasului Stei pe anul2015. Se prezinta situatia din comisii, comisiile 1 si 2 au avizat
favorabil proiectul de hotarare, iar comisia3 adat aviz nefavorabil. dupa care se trece
la dicutii.
Inainte de a se da cuvantul consilierilor locali se da cuvantul dlui primar care,
in cuvantul dansului prezinla reahzarile pe anul 2014 si oportunitatile pentru anul
2015. Dandul mentioneaza ca in anul 2014 s-a trecut de la iluminatul public
incandescent la cel pe leduri, numai in luna decembrie 2014 obtrnandu-se economii
de 21 mii lei, iar la nivel de an se vor obtine economii de 200-250 mii lei la iluminatul
public.De asemenea dansul mentioneaza ca s-a schimbat sistemul de incalzire la
scoli, de la GPL pe combustibil solid, acest lucru urmand a se definitiva in cursul
acestui an, obtinandu-se in acest sens economii imporlante la bugetul local.S-au
propus la investitii pe anul 2015, pe latura sociala cum ar fi definitivare schimbare
sistem de rncalzire la scoli,introducerea utilitatilor la blocurile ANL, finantare la
Capela orasului, etc.De asemenea se va trece la reabilitare platforma Piata, extinderea
iluminatului spre Lac si reabilitarea drumului spre Lac .Ar mai fi apoi,la Aleea Miron
Pompiliu, scarile de acces din carlierul Petrileni, aleea de langa Parcul din cartierul
Petrileni.De asemenea sunt in atentia noastra unele proiecte prin absortie de fonduri
europene, cum ar fi: la foraj pentru apa geotermala,la Parcul Industrial, recuperare
balneara la,,Carisma,, apoi SF pentru strandul orasenesc, asteptand sa apara Ghidul
de finantare pentru proiecte.De asemenea ar mai fi: reabilitare strazi din oras,
reabilitare la fostul sediu al politiei, etc.
Miara Horia: Vroiam sa fac niste propuneri vizavi de bugetul local pe 2015,
dar daca nu mi se da cuvantul voi vota impotriva!

Dumitras Horia: Bugetul local se diminueaza cu 8 mld.lei pe 2015, ca urmare
proastei gestionari de catre conducerea Primariei Steil
Harn Mihai: Se puteau cere explicatii in Comisia 3 , nu sa se vina acum in fata
camerelor de hlmat!
Dl.primar spune ca diferenta ,deficitul care apare de 8 mld.lei este de la
veniturile pe care le primim de labugetul centralizal,care se primesc direct si nu s-au
mai trecut in bugetul pe 2015.La nivelul orasului Stei , veniturile sunt la nivelul anului
2014, asa ca nu e o proasta gestionare a conducerii Primariei orasului Stei!
Tigan Ioana spune ca nu vede nimic alocat pentru Dispensarul sanitar.Cladirea
e a noastra si e nevoie de reparatii acolol
Dl.primar spune ca acolo sunt cabinete particulare, concesionate.Noi avem
obligatia sa efectuam reparatii la structura de rezistenta, acoperis, pe care l-am
rezolvat noi.In cazul unui control de la Curtea de conturi, suntem buni de plata daca
alocam bani pentru alte reparatii, care nu ne revin noua!
In continuare dl.Cioara Marius Dorel prezinta PH pe articole.Pentru art.l-3
votul este urmatorul: voturi pentru-12, abtineri-1, Dumitras Horia si voturi impotriva1, Miara Horia.
Dl.Paulas Emil, spune cala Cap.74.02-rebilitare Parc Garofitei, suma de 15
mii lei prevazuta a fi alocata, i se pare prea mica si ar trebui dublata.In continuare
dansul mentioneaza ca e in Consiliul de administratie la Colegiul Avram Iancu si are
o solicitare din partea institutiei pentru a sustine grupele de performanta, alat elevii
cat si prof-esorii.A adus o adresa de la cele 2 liceee, pentru suma de 10 mii lei.
Dl.primar spune ca putem aloca suma de 10 mii lei din fondul derezerva,pe
care o putem majora daca e cazul,urmand sa supunem spre aprobare consiliului local
acest lucru.
Balan Ciprian: Lista de investitii e OKI As dori sa prindem la investitii si
reabilitare WC public din Piata si sa luam banii din alta parte.
Dl.primar spune ca propunerea este foarte buna.Ar fi nevoie de o investitie
utila de 18 mii lei pentru Piata si 20 mii lei din fondul de rulment.Daca nu ne vom
descurca, vom apela la Bugetul de rezewa. Putem prinde acum acest lucru in lista de
a

investitii!
Harn Mihai: Consider ca ar fi necesara si reabilitarea WC public, de pe
str.George Enescu, nr.5 si pe urma sa caculam suma!
Moldovan TeOdror spune ca trebuie marit grupul sanitar de la Piata, nu numai
reabilitat.Sa initiem un proiect noulE o conditie si pentru aulorizarea Pietei!Trebuie
un proiect unic cu reabilitarea si extindere grup sanitar Piata.
Dl.primar spune ca putem cuprinde la Cap.74.02 pe langa grupul sanitar de pe
george Enescu, nr.5 si pe cel de la Piata si apoi sa venim cu un PH!
Dumitras Horia: Propun sa dezvoltam serele locale ale SteiuluilDe asemenea
propun ca sa sprijinim si alte sporturi, nu numai fotbalul, fiind alocati 1.6 mld.lei
pentru CSO Stei!De asemenea, trebuie rezolvata situatia cu Cinematograful.Pentru
WC public, putem sa luam investitiile de la agricultura, de la Silvic si angajati 2
oameni de-ai nostri 1
Dl.primar spune ca suma de 12 mld.lei nu o platim pentru paza ci cuprinde
mai multe componente, cum ar fi: amenajament silvic, taxe catre Ocolul Silvic,etc.Noi
primim de la ei redeventa pentru paza.Cam 20 mii lei ar fi toate cheltuielile catre
Ocolul Silvic.Si anul trecut am avut o datorie de 49 mii lei catre ei!
Junc Valentin: Tot la investitii, as propune termoficarea.Sa ne gandim la
fonduri europene, la ce ar fi in perspectiva! Se poate face o centrala pilot, pentru
rncalzire si sa consultam o firma de soecialitate!

i

In continuare se propune ca la art.4 din PH sa se introduca urmoatarele:
suplimentarea sumei de 15 mii lei la Parcul Garofitei, suplimentarea sumei la licee, la
cap.87.2, extinderea si reabilitarea grupurilor sanitare, conform propunerilor
facute.Acest art.a trecut cu 13 voturi pentru si unul impotriva, Miara Horia.Idem art.58 din PH. PH pe ansamblu a fost votat cu l2 voturi pentru, o abtinere, Dumitras Horia
si un vot impotriva,Miara Horia.
Nemaifiind alte probleme, sedinta de lucru extraordinara a Consiliului local al
orasului Stei se incheie la orele. 13-42.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, care are un numar de 3
pagini.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE:
-HCL l0 din 13.02.2015- Alegerea presedintelui de sedinta
-HCL 1 1 din 13.02.2015-Aprobarea ordinii de zi
-HCL 12 drn 13.02.2015-Aprobarea bugetului local al orasului Stei pe anul
20r5.

RETAR,
ichita Ma r I
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